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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin kauppakorkeakoulussa tehtyä 
ympäristötyötä ja toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tavoitteena oli myös 
antaa ehdotus organisaatiot ja johtaminen aineen -ympäristöohjelmaksi sekä miettiä 
kuinka toiminta tulisi organisoida.

Tutkimuksen kirjallisuusosiossa on ensin kartoitettu yritysten ja yliopistojen tilannetta 
erilaisten ympäristöasioiden hallintajärjestelmien käytön suhteen. Tämän jälkeen 
kirjallisuuskatsauksessa on perehdytty yliopistojen antamiin kansainvälisiin 
ympäristöaiheisiin julkilausumiin sekä suomalaisissa yliopistoissa tehtyyn 
ympäristötyöhön. Kirjallisuusosion lopuksi on hahmoteltu organisaatiot ja johtaminen 
-aineen ympäristöohjelman sisältöä tutkimuksessa käytetyn kirjallisuuden pohjalta.

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu johtamisen laitoksella suoritettujen 
mittausten, kyselyiden ja haastattelujen tuloksista. Lopuksi annetaan tilannekatsaus 
organisaatiot ja johtaminen aineen ympäristöohjelman kehittymisestä.

Tutkimuksen lähdeaineisto
Tutkielman aineisto koostuu erilaisista intemet-lähteistä, ympäristöaiheisista pro 
gradu -tutkielmista ja erilaisista ympäristöoppaista. Tutkielman empiirinen aineisto 
koostuu johtamisen laitoksella suoritetuista energiamittauksista, henkilökunnan ja 
opiskelijoiden kyselyistä sekä yhdestä haastattelusta.

Tulokset
Helsingin kauppakorkeakoulussa suoritettu ympäristötyö on vielä kesken. Seuraavaksi 
toiminnan kehittyminen tulee näkymään koulun ympäristöaiheisina intemet-sivuina. 
Organisaatiot ja johtaminen -aineen ympäristöohjelma on saatettu alkuun ja sen 
jatkokehitys riippuu hyvin pitkälti aineen henkilökunnasta. Ohjelman suunnittelu ja 
toimeenpano edellyttävät koko henkilökunnan sitoutumista muutokseen ja sen 
mukana tuleviin uusiin toimintatapoihin.
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1. JOHDANTO

1.1 Taustaa

Ympäristöasiat on nähty perinteisesti vain suurimpien saastuttajien ongelmana. 

Huomio onkin kohdistunut varsinkin erilaisten ympäristökatastrofien (Exxon Vaidez, 

Bhopal) jälkeen teollisuusyrityksissä tehtävään ympäristötoimintaan. Hiljalleen myös 

julkiset organisaatiot ja palvelualan yritykset ovat kuitenkin havahtuneet 

tarkkailemaan ja rajoittamaan toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia. 

Ympäristöasioista huolehtimista voidaankin yhä useammin pitää tärkeänä osana 

kestävän kilpailuedun tavoittelua. Osin tämä on johtunut asiakkaiden tiukentuneista 

vaatimuksista, mutta myös yritysten oma henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana 

muokkaamassa organisaatioiden toimintatapoja ympäristöystävällisempään suuntaan. 

Ympäristöystävällisesti toimimisesta on tullut osa työympäristön viihtyvyyttä.

Yliopistomaailmassa on ollut havaittavissa viitteitä ympäristöasioiden merkityksen 

kasvamisesta. Jo 1980-luvun lopulta lähtien on pidetty maailmanlaajuisia yliopistojen 

kokouksia, joiden tuloksena on syntynyt yliopistoissa tehtävän ympäristötyön 

lisäämiseen tähtääviä julistuksia (Talloires 1990, Halifax 1991). Julistuksen 

allekirjoittamalla yliopisto on sitoutunut toteuttamaan toimenpideohjelmaa, joka 

tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen. Erilaisten toimenpideohjelmien 

noudattaminen on tuonut selvää ryhtiä ja systemaattisuutta ympäristöasioiden 

noudattamiseen ja tämä kehitys on nyt pikku hiljaa rantautumassa myös Suomeen.

Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on ensimmäisenä suomalaisena 

korkeakouluna julkaisemassa ympäristöraportin toiminnastaan vuoden 2000-01 

vaihteessa. Tämä tutkielma liittyy siihen kiinteästi, sillä tutkielman empiirinen osa 

johtamisen laitoksen ympäristövaikutusten selvittämisestä on osa tuota raporttia. 

Teettämällä omasta toiminnastaan kirjallisen raportin johtamisen laitos näyttää 

esimerkkiä muille HKKK:n ainelaitoksille. Pyrkimyksenä on ollut luoda avoin ja 

rehellinen arvio toiminnan ympäristövaikutuksista. Totuus kuitenkin on, että jokainen 

meistä voi osaltaan vähentää koulun toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja 

olla näin mukana luomassa vihreämpää ja viihtyisämpää businesskampusta Töölöön.
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet

Tutkimusongelmana on miten johtamisen laitoksen toimintaa voidaan kehittää 

ympäristöystävällisemmäksi?. Johtamisen laitoksen toiminnasta voidaan katsoa 

aiheutuvan ympäristövaikutuksia kahdesta lähteestä. Välittömiä vaikutuksia koituu 

laitoksen päivittäisestä toiminnasta esimerkiksi jätepaperin ja sähkönkulutuksen 

muodossa. Välillisiä vaikutuksia syntyy laitoksella annettavasta opetus- ja 

tutkimustoiminnasta: HKKK:ssa annettavalla opetuksella voidaan vaikuttaa koulusta 

valmistuvien ekonomien toiminta- ja ajatusmalleihin myös ympäristöasioiden 

näkyvyyden suhteen.

Tutkimus pyrkii:

1. selvittämään Helsingin kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella tehtyä 

ympäristötyötä ja toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

2. antamaan ehdotuksen mahdollisesta organisaatiot ja johtaminen -aineen 

ympäristöohjelmasta sekä toiminnan organisoinnista.

Tutkimus suoritetaan rinnakkain HKKK:n ympäristöraportin toimittamisen kanssa ja 

tästä syystä myös empiirisen tutkimuksen rakenne myötäilee osittain varsinaisen 

ympäristöraportin rakennetta.

1.3 Tutkimuksen viitekehys, keskeiset käsitteet ja kirjallisuus

Tutkimuksen viitekehys rakentuu yliopistoissa suoritettuihin ympäristötyöhön 

liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Aineisto on rajattu niin, että ainoastaan 1990- 

luvulla suoritetut tutkimukset on kelpuutettu mukaan aineistoon. Aineistoa koottaessa 

pyrkimyksenä on ollut saada kokonaisvaltainen näkemys yliopistoissa suoritetun 

ympäristötyön kenttään. Toisaalta mielenkiintoisen lisänsä tutkimukseen antavat 

erilaiset kansainväliset julkilausumat ja viranomaisilta tulleet ohjeet 

ympäristöasioiden huomioimisesta korkeakoulujen opetus-ja tutkimustoiminnassa.
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Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus pohjautuu vahvasti ympäristöaiheisiin kotimaisiin 

pro gradu -tutkielmiin, internetistä poimittuun aineistoon, erilaisiin korkeakoulujen 

julkaisemiin ympäristöselvityksiin sekä muuhun kirjallisuuteen.

Tässä tutkielmassa esiintyviä keskeisiä käsitteitä:

Ympäristöasioiden hallintai äri estelmällä (ympäristöjärjestelmällä) tarkoitetaan sitä 

osaa yrityksen hallintajärjestelmästä, jossa päätetään ympäristöpolitiikasta ja sen 

toimeenpanosta. Siihen kuuluvia osia ovat organisaatiorakenne, menetelmät ja 

voimavarat, vastuut, käytännöt ja menettelyt.

Ympäristöpolitiikalla tarkoitetaan yrityksen ympäristöä koskevia yleistavoitteita ja 

toimintaperiaatteita. Sen on sisällettävä ainakin sitoutuminen yrityksen 

ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja ympäristömääräysten 

noudattamiseen. Siihen voi sisältyä myös esimerkiksi päästöjen ja jätemäärien 

vähentäminen, ympäristönsuojelun huomioiminen uusien tuotteiden suunnittelussa 

sekä henkilöstön ympäristötietouden parantaminen.

Ympäristöohjelma kertoo selkeät ajalliset ja määrälliset tavoitteet ympäristöpolitiikan 

toteuttamiseksi. Siinä määritellään myös keinot joilla tavoitteisiin aiotaan päästä 

(Ympäristöministeriö 1997).

Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen osaan: taloudelliseen, sosiaalis- 

kulttuurilliseen (sosiaaliseen) ja ekologisesti kestävään kehitykseen. Jaottelu voidaan 

tehdä myös toisin: Suomen kestävän kehityksen toimikunnan mukaan kestävällä 

kehityksellä tarkoitetaan (Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995, Riidell 2000 

mukaan):

• Ekologisesti kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä 

ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen maapallon 

luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.
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• Yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista kehitystä

Kestävä kehitys turvaa ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet oman hyvinvointinsa 

luomiseen, perusoikeuksien toteutumiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen 

sekä mahdollisuuden tasa-arvoiseen osallistumiseen ja vastuunottoon päätöksenteossa 

omassa maassa ja maailmanyhteisössä.

• Ihmisen henkisesti uudistavaa kehitystä

Kestävä kehitys mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä 

kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittymisen sukupolvesta toiseen. Tässä 

tutkielmassa tullaan kestävällä kehityksellä tarkoittamaan ekologisesti kestävää 

kehitystä, ellei toisin mainita.

Ympäristöraportille ei ole olemassa yhtä standardia. Tässä kohtaa käytetään 

ympäristöministeriön (1999) ilmoittamia vaatimuksia. Ympäristöraportti on yrityksen 

ylimmän johdon vahvistama kertomus edellisen vuoden tai useamman vuoden 

tapahtumista ja nykytilanteesta. Raportissa tulee esittää keskeisin 

ympäristöinformaatio luotettavasti, käyttökelpoisesti ja kiinnostavasti.

1.4 Empiirinen tutkimusaineisto

Empiirinen tutkimus suoritettiin Helsingin kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella 

aikavälillä 1.10.-15.12.2000. Tutkimusaineisto koostui toimistolaitteiden sähkön 

kulutuksen mittaustuloksista, henkilökunta- ja opiskelijakyselyistä, valmistuneiden 

ekonomien haastatteluista sekä erilaisista Arkadian kiinteistön kulutuslukemia 

koskevista tiedonannoista. Pyrkimyksenä on ottaa huomioon kaikki oleelliset 

ympäristövaikutuksia aiheuttavat seikat ja pystyä löytämään keinoja nykyisten 

kulutuslukemien alentamiseksi.

1.5 Tutkielman rakenne

Tutkielman johdannon jälkeen luvuissa 2-5 tarkastellaan aiempaa kirjallisuutta 

yliopiston ja ympäristön välisistä yhteyksistä ja katsastetaan yritysten käyttämät 

yleisimmät ympäristöjohtamisjäijestelmät. Lukujen aineistoon sisältyy materiaalia
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sekä kansainvälisestä että kotimaisesta näkökulmasta. Tavoitteena on muodostaa 

mahdollisimman laaja-alainen näkemys erilaisista yhteyksistä yliopiston ja 

ympäristön välillä. Sen jälkeen luvussa 6 esitetään miltä osin aineistoa on käytetty 

tämän tutkimuksen teossa. Luvussa 7 esitellään HKKK:n johtamisen laitos. Luvussa 

8 paneudutaan johtamisen laitoksella tehtävään opetukseen ja tutkimukseen ja sen 

jälkeen luku 9 käy läpi johtamisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat välittömät 

ympäristövaikutukset. Luvussa 10 annetaan tutkimuksen pohjalta toimenpide- 

ehdotuksia ympäristötoiminnan kehittämiseen ja luvussa 11 kerrotaan kuinka 

organisaatiot ja johtaminen -aineen ympäristöohjelma on käynnistynyt sekä 

arvioidaan tutkimustavoitteiden toteutumista.

2. YRITYSTEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN 

SOVELTAMISTILANNE KORKEAKOULUORGANISAATIOISSA

2.1 Yritysten ympäristöjärjestelmät

Yritysmaailmassa on tällä hetkellä kaksi ympäristöjohtamisjärjestelmää ylitse 

muiden: EMÄS (Eco Management and Audit Scheme) ja ISO 14001. Molemmat ovat 

kehitetty 1990-luvulla. Periaatteessa molemmat järjestelmät rakennetaan seuraavasti. 

Ensin yritys laatii toiminnastaan alustavan ympäristökatselmuksen, josta selviää 

yrityksen ympäristöongelmat. Tämän jälkeen yritys laatii ympäristöpolitiikan ja 

toimintaohjelman, johon yrityksen johto sitoutuu. Lopuksi yritys laatii 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmän, jolla toimintaohjelma toteutetaan (Honkasalo 

1997).

Suurista yhtäläisyyksistä huolimatta näiden kahden ympäristöjohtamisjäijestelmän 

välillä on myös eroja. Niskasen (2000) mukaan EMÄS- ja ISO 14001- 
ympäristöjohtamisjäijestelmien kolme merkittävintä eroa ovat jatkuvan parantamisen 

kohde, soveltamisala sekä avoimuus. Kun ISO 14001-standardissa jatkuvan 

parantamisen määritellään kohdistuvan ympäristöjäijestelmään, niin EMÄS tähtää 

selvemmin ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Lisäksi EMÄS vaatii kaikkien 

ympäristömääräysten noudattamista, mutta ISO 14001-järjestelmälle riittää, että 

kaikkia säännöksiä tullaan noudattamaan tulevaisuudessa.
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Soveltamisalan suhteen on EMÄS tiukempi: se on suunniteltu teollisuusyritysten ja 

ETA- alueella toimivien yritysten käytettäväksi. Tosin vuodesta 2001 lähtien EMAS- 

jäijestelmään voivat liittyä myös muun tyyppiset yritykset ja organisaatiot. ISO 14001 

-järjestelmään voivat liittyä kaikenlaiset organisaatiot.

Avoimuuden suhteen EMÄS vaatii enemmän. Siihen kuuluvien yritysten täytyy 

julkistaa akkreditoidun (päteväksi todetun) todentajan hyväksymä 

ympäristöselonteko, kun ISO 14001 edellyttää julkaistavaksi ainoastaan 

ympäristöpolitiikan. Järjestelmät eivät ole poissulkevia ja niinpä usealla yrityksellä on 

käytössään molemmat järjestelmät. Yleisesti vallalla on käsitys, että EMAS- 

järjestelmästä on enemmän hyötyä Euroopassa toimittaessa ja ISO 14001 auttaa 

ympäri maailman.

Suomessa kiinnostus ympäristöjärjestelmiä kohtaan on kasvanut koko ajan. 

Elokuuhun 2000 mennessä suomalaisista yrityksistä 30 oli ottanut käyttöön EMAS- 
ympäristöjohtamisjärjestelmän ja 450 ISO 14001-ympäristöjohtamisjärjestelmän 

(Lovio 2000, tiedonanto). Kun vielä kesäkuussa 1997 EMÄS oli käytössä vain 

neljässä suomalaisessa yrityksessä ja ISO 14001 30:ssä, on

ympäristöjohtamisjärjestelmien suosion kasvu ollut huimaa (Niskanen 2000). 

Järjestelmien keskinäisen suosion suuri ero saattaa johtua siitä, että EMÄS vaatii 

jäseniltään enemmän ja toisaalta se on suunnattu ainoastaan teollisuuden yrityksille ja 

ETA-alueella toimiville yrityksille.

Green Office -ympäristöj ärj estelmä

Myös Suomessa on kehitetty ympäristöjärjestelmä yrityksille. Suomalainen Greenseal 

-konsulttitoimisto on yhteistyössä Maailman Luonnon Säätiön (WWF) kanssa 

kehittänyt Green Office -ympäristöjärjestelmän, joka nimensä mukaisesti on 

tarkoitettu käytettäväksi toimistoympäristössä. Green Office -merkin käyttöoikeuden 

myöntää WWF, mikäli hakijayritys täyttää merkin myöntämisen kriteeristön. 

Vaatimukset jakaantuvat käytännössä kolmeen osaan: ympäristökatselmuksen
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suorittaminen, ympäristöj äij estelmän suunnitteleminen sekä ympäristöjäijestelmän 

toteuttaminen ja seuranta.

Ympäristökatselmus tulee suorittaa ennen muiden vaiheiden aloittamista ja siitä 

saatuja tuloksia tulee käyttää ympäristöjäijestelmän suunnittelun apuna. Jotta 

ympäristöjäijestelmän toteuttaminen olisi mahdollista, pitää jo suunnitteluvaiheessa 

miettiä ohjelmalle tavoitteet, aikataulut ja keinot. Toimeenpanovaiheessa on tärkeää, 

että ohjelmalla on tarvittavat vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilla ja että myös 

järjestelmän käytöstä koituvia vaikutuksia seurataan säännöllisesti. Vuoden 2000 

kesäkuuhun mennessä Green Office -toimeksiantoja oli ollut seitsemässä 

suomalaisessa yrityksessä.

Mikä sitten on saanut aikaan näin suuren kiinnostuksen ympäristöjohtamisjäijestelmiä 

kohtaan? Leskinen (1998, Niskasen 2000 mukaan) oli haastatellut 16:ta 

metsäteollisuuden toimipaikan edustajaa ja he rakensivat ympäristö)äijestelmänsä 

täysin omaa etua tavoitellen. Tavoitteena oli ollut saavuttaa kilpailuetua kilpailijoihin 

nähden sekä hoitaa asiakassuhteita paremmin. Näin ympäristöasiat aletaankin yhä 

useammin nähdä mahdollisuutena saavuttaa kilpailuetua ja luoda parempaa imagoa. 

Se, että samalla toiminta muuttuu ympäristöystävällisemmäksi on lähinnä positiivinen 

sivutuote. Ympäristön kannalta on tietysti yhden tekevää mitkä toimijoiden motiivit 

ovat, kunhan he kehittävät toimintaansa vihreämpään suuntaan.

2.2 Tilanne korkeakouluissa

Yliopistojen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset koetaan usein vähäisiksi. 

Anttosen (1997) mukaan tämä johtuu siitä, että niitä tarkastellaan usein 

palveluorganisaatioina, joiden ympäristövaikutukset arvioidaan olemattomiksi. Se on 

osin totta, sillä välittömät vaikutukset ovatkin melko pieniä, mikäli välittöminä 

vaikutuksina pidetään päätuotteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Koska 

yliopiston päätuotteet ovat erilaiset tutkinnot, jäävät niiden ympäristövaikutukset 

vähäisiksi. Välilliset vaikutukset sitä vastoin voivat olla merkittäviä. Yliopistot 

työllistävät (j°s yliopistoa pidetään myös opiskelijoiden työpaikkana) merkittävän 

määrän ihmisiä ja heidän toiminnastaan aiheutuu huomattavat ympäristövaikutukset.
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Yliopistolla työskentelevät ihmiset kuluttavat suuret määrät paperia, käyttävät sähköä 

tietokoneissaan, kopiokoneissaan ja tulostimissaan sekä tarvitsevat valaistut ja 

lämmitetyt työtilat.

Yliopistojen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset vastaavat samaa 

kokoluokkaa olevan palvelualan yrityksen ympäristövaikutuksia. Näin yliopisto 

kuuluu Taylorin (katso Hutchinson 1996) käyttämän jaottelun mukaan niin 

kutsuttuihin harmaisiin hävittäjiin (grey destroyers). Muut ryhmät Taylorin 

jaottelussa ovat vaaralliset, vahingoittavat ja likaiset (damaging, dirty and dangerous) 

sekä saastuttavat jätteen aiheuttajat (wasteful & polluting). Harmaiden hävittäjien 

ryhmästä löytyvät yritykset eivät ole aiemmin tienneet toiminnastaan aiheutuvista 

ympäristövaikutuksista. Vaarallisiin yrityksiin kuuluvat saastuttaviksi paljastuneet, 

vakavia haittoja luonnolle ja ihmisille aiheuttavat yritykset. Saastuttavien ryhmään 

taas kuuluvat ne yritykset, jotka joutuvat sopeutumaan kiristyvään 

ympäristölainsäädäntöön.

Ensimmäiset yliopistojen ympäristöasioiden hoitoon liittyvät dokumentoidut 

toimenpiteet ovat vuodelta 1984 kahdesta yhdysvaltalaisesta yliopistosta (Anttonen 

1997). Brown University aloitti kampusalueen laajuisen alumiinitölkkien ja 

sanomalehtipaperin keräyksen ja University of California aloitti liikenneohjelman 

tavoitteenaan lisätä joukkoliikenteen ja kimppakyytien käyttöä. Nämä olivat hyvin 

yksinkertaisia ohjelmia ja molemmat tähtäsivät nimenomaan päivittäisestä 

toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Suomessa 

taloustieteellistä opetusta antavat korkeakoulut ovat keskittyneet enemmänkin 
taloustieteellisen ympäristöopetuksen ja -tutkimuksen kehittämiseen. 

Ympäristöopetuksen kehittymisestä todisteena on Jyväskylän yliopiston tarjoama 

mahdollisuus lukea ympäristöasioita pääaineena (http://www.jyu.fi).

Opetus ja tutkimus ovat siis Suomessa kohtuullisen hyvin ajan tasalla 

ympäristöasioiden suhteen, mutta miten on päivittäisen toiminnan laita? Totuus on, 

että yksikään suomalainen korkeakoulu ei ole vielä ottanut käyttöön ISO 14001- tai 

EMÄS- ympäristöjohtamisjäijestelmää. Näistä EMÄS- järjestelmän puuttumisen
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pystyy tosin selittämään sillä, että se on vielä tähän asti ollut suunnattu pelkästään 

teollisuusyrityksille. Vuoden 2001 alusta tuokin este poistuu.

Miksi ympäristöasiat eivät sitten ole vielä saaneet päivittäisessä toiminnassa 

suurempaa huomiota? Syynä tähän ovat varmastikin sidosryhmävaatimukset. Koska 

yliopistojen ja korkeakoulujen sidosryhmät (viranomaiset, opiskelijat, yritykset, toiset 

korkeakoulut) eivät ole vaatineet yliopistojen toiminnalta erityistä 

ympäristöystävällisyyttä, on se jäänyt opiskelijoiden ja henkilökunnan oman 

aktiivisuuden varaan. Toisaalta ympäristöj ohtamisj ärj esteinään laatiminen ja 

käyttöönotto vaatii investointeja ja rajallisista resursseista on ollut kilpailemassa 

monta muutakin kohdetta. Yliopistoissa onkin tähän mennessä tyydytty toteuttamaan 

ympäristöprojekteja pienemmässä mittakaavassa ja usein opiskelijoita apuna käyttäen. 

Suomalaisissa yliopistoissa toteutetut projektit ovat tuottaneet muutamia julkaisuja ja 

raportteja, sekä useita opiskelijoiden kirjoittamia ympäristöaiheisia pro gradu - 
tutkielmia. Seuraavaksi siirrytäänkin selvittelemään niiden sisältöä, unohtamatta 

ulkomailla suoritettua tutkimusta.

3. ULKOMAISIA ESIMERKKEJÄ

3.1 1990 -luvun julkilausumat

Vuonna 1994 pidettiin Yale University -yliopiston tiloissa Yhdysvalloissa 

maailmanlaajuinen yliopistojen kokous. Siihen osallistui ihmisiä 22 maasta ja 450 

ainelaitokselta. Kokouksen tarkoituksena oli luoda kokoelma suosituksia korkeampaa 

opetusta tarjoaville instituutioille, jotta nämä voisivat pyrkiä toiminnassaan kohti 

ympäristöllisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Kokouksessa laadittiin Blueprint for a Green Campus -nimen saanut 10 kohdan 

suosituslista erilaisten ympäristönäkökohtien huomioimiseksi yliopistojen niin 

päivittäisessä kuin tieteellisessäkin toiminnassa. Lista pohjautuu Ranskassa vuonna 

1990 annettuun Talloiresin julkilausumaan (http://www.ulsf.org). Siinä painotettiin 

yliopistojen osuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ekologisesti kestävämmän kehityksen
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edistämisessä. Yliopistot jotka allekirjoittivat julkilausuman sitoutuivat toteuttamaan 

10 kohdan toimenpidelistan.

Talloiresin julkilausuma ei ollut suinkaan ainoa lajissaan, vaan jo 1988 oli saanut 

alkunsa COPERNICUS (Co-operation Programme in Europe for Research on Nature 

and Industry through Co-ordinated University Studies) -ohjelma. Sen yhteydessä 

julkaistu University Charter for Sustainable Development -asiakirja 

(http://www.mls.miljo.gu.se) on myös kymmenen kohdan julistus, joka on 

sisällöllisesti hyvin lähellä Talloiresin julkilausumaa ja näin ollen myös Blueprint for 

a Green Campus -asiakirjaa. COPERNICUS- ohjelman julistus on kuitenkin ehkä 

hieman teoreettisempi kuin nämä kaksi muuta. Se velvoittaa allekirjoittajansa muun 

muassa henkilökunnan ympäristökoulutukseen, edistämään kestävien kulutustapojen 

ja ympäristövastuullisen elämäntavan kehittymistä sekä liittämään nämä 

toimintaperiaatteet kunkin yliopiston missioon.

University Charter for Sustainable Development -asiakirjan oli 9.11.2000 

allekirjoittanut ('http://www.cre-copemicus.de) suomalaisista yliopistoista seuraavat: 

Åbo Akademi, Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Helsingin 

taideteollinen korkeakoulu, Helsingfors Handelshögskolan, Joensuun yliopisto, 

Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun 

kauppakorkeakoulu ja Vaasan yliopisto.

Edellä mainittujen julkilausumien lisäksi mainitsemisen arvoinen on vuonna 1991 

Kanadassa kirjoitettu Halifaxin julkilausuma (http://www.unesco.org). Se on 

sisällöltään hyvin samansuuntainen kuin Talloiresin julkilausuma. Se sisältää kuuden 

kohdan toimenpidelistan, jossa mainitaan esimerkiksi ympäristöaiheisen 

kirjallisuuden ja-opetuksen lisääminen, kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen 

sekä kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Halifaxin julkilausuma vaatii 

Talloiresista poiketen allekirjoittajiltaan kestävän kehityksen strategiset 

toimintasuunnitelmat niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin 

kansainvälisellä tasolla.
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3.2 Blueprint for a Green Campus -suosituslista

Jotta lukijalle muodostuisi selvempi kuva siitä mitä nämä julkilausumien suosituslistat 

sisältävät, on syytä esitellä Blueprint for a Green Campus -suosituslista tarkemmin. 

Listan jälkeen jokaisen suosituksen sisältöä on pohdittu muutaman lauseen verran.

Lista 3.1 Suositukset (Blueprint for a Green Campus)

1) Integroi ympäristötietous kaikkiin olennaisiin oppiaineisiin (Integrate

environmental knowledge into all relevant disciplines).

2) Paranna ympäristöaiheisten kurssien taijontaa (Improve undergraduate

environmental studies course offerings).

3) Tarjoa opiskelijoille mahdollisuuksia tutkia kampuksen ja lähiympäristön 

ympäristöllisiä asioita (Provide opportunities for students to study Campus and 

local environmental issues).

4) Suorita kampuksella ympäristöauditointi (Conduct a campus environmental 

audit).

5) Ota käyttöön ympäristöllisesti vastuulliset hankintapolitiikat (Institute 

environmentally responsible purchasing policies).

6) Vähennä jätteiden määrää (Reduce campus waste).

7) Maksimoi energian käytön tehokkuus (Maximize energy efficiency).

8) Pidä ekologisesti kestävä kehitys etusijalla kampuksen maankäytössä, 

liikkumisessa sekä rakennusten suunnittelussa (Make environmental 

sustainability a top priority in campus land-use, transportation, and building 

planning).

9) Perusta opiskelijoille ympäristökeskus (Establish a student environmental 

center).

10) Tue ympäristöllisesti vastuullisia uria etsiviä opiskelijoita (Support students who 

seek environmentally responsible careers).
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Integroi ympäristötietous kaikkiin olennaisiin oppiaineisiin

Suosituksen ajatuksena on, että ympäristötietous tulisi nähdä osana kaikkea toimintaa 

eikä erillisenä osa-alueena. Näin opiskelijat voisivat oppia paremmin hahmottamaan 

liiketoiminnan kokonaiskuvaa eikä niinkään kokoamaan sitä erillisistä palasista. 

Toteuttamiskeinoina esitetään esimerkiksi sellaisten yleisopintojaksojen 

rahoittaminen joilla myös ympäristöasiat olisivat esillä.

Paranna ympäristöaiheisten kurssien tarjontaa

Suosituksen mukaan yliopisto voisi koota opiskelijoista, henkilökunnasta, alumneista 

ja ulkopuolisista asiantuntijoista ryhmän, joka tuottaa arviointiraportin yliopiston 
senhetkisten ympäristöaiheisten opintojaksojen laadusta. Tätä raporttia tulisi sen 

jälkeen kierrättää eri puolilla yliopistoa, jotta saataisiin kattavasti suosituksia 

opetuksen kehittämiseen.

Tarjoa opiskelijoille mahdollisuuksia tutkia kampuksen ja lähiympäristön 

ympäristöllisiä asioita

Tarjoamalla opiskelijoille paremmat mahdollisuudet ympäristön tutkimiseen, saavat 

opiskelijat arvokasta kokemusta käytännön tutkimustyöstä. Toisaalta myös yliopisto 

hyötyy näistä tutkimuksista uusien, innovatiivisten toimintatapojen muodossa.

Suorita kampuksella ympäristöauditointi

Ympäristöauditoinnin tekeminen auttaa näkemään selvemmin toiminnan 

ympäristövaikutukset. Siitä tulee myös selvitä suunnitellut ympäristötoimenpiteet. 

Mikäli ympäristöauditointi tehdään säännöllisesti vuosittain tai joka toinen vuosi, 

voidaan seurata esimerkiksi miten jätteiden vähentäminen on onnistunut.

Ota käyttöön ympäristöllisesti vastuulliset hankintapolitiikat

Yliopistolla tulisi olla yhteiset, kaikkia laitoksia koskevat säännökset erilaisten 

hankintojen suhteen. Esimerkiksi paperihankinnoissa tulisi suosia kierrätettyä paperia, 

muissa hankinnoissa tulisi varmistaa tuotteiden valmistusolosuhteet sekä
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yhteistyökumppaneiden (mahdollisesti) käyttämät ympäristö) äij estelmät. 

Mahdollisuuksien mukaan hankintoja voitaisiin suorittaa yhteistyössä muiden 

korkeakoulujen kanssa.

Vähennä jätteiden määrää

Yliopistolla syntyvän jätteen vähentämiseksi tulee luoda ohjelma, joka ottaa 

huomioon laaja-alaisesti kampuksen jätteet ja pyrkii lisäämään kierrätystä ja 

kompostointia. Jätteisiin voidaan lukea esimerkiksi lasi, tölkit, jäteruoka, pahvi, 

jätepaperi, sanomalehdet sekä muovit.

Maksimoi energian käytön tehokkuus

Energiaa säästävien teknologioiden suosiminen lämmityksessä, valaistuksessa ja 

vedenkäytössä tekee toiminnasta ympäristöystävällisempää ja säästää pitkällä 

tähtäimellä varoja. Mikäli veden, sähkön ja lämmön kulutusta mitataan erilaisin 

mittarein, voidaan kulutuksen muutosta arvioida eri aikaperiodeilla.

Pidä ekologisesti kestävä kehitys etusijalla kampuksen maankäytössä, liikkumisessa 

sekä rakennusten suunnittelussa

Kestävän kehityksen periaatteet tulisi sisällyttää kaikkiin tuleviin kampusalueen 

rakennushankkeisiin, liikenneratkaisuihin ja maankäyttöön. Maankäytössä tulisi 

varmistaa viihtyvyyden säilyminen muutosten jälkeenkin (matala melutaso, 

kohtuulliset ilmansaasteet). Liikenneratkaisujen tulisi suosia julkisten kulkuneuvojen 

käyttöä sekä jalankulkijoita. Uudet rakennukset tulisi suunnitella viihtyisiksi ja 

energiaa säästäviksi sekä käyttää ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja.

Perusta opiskelijoille ympäristökeskus

Opiskelijoiden mahdollisuuksia ympäristöasioiden tutkimiseen tulisi tukea 

perustamalla virallinen ympäristökeskus. Keskus voisi toimia kohtaamispaikkana 

erilaisille ryhmille, joilta toimitilat puuttuvat. Toisaalta keskus voisi toimia
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tietopisteenä, joka etsii vastauksia kampusta koskeviin ympäristökysymyksiin ja jakaa 

koko kampusta koskevaa ympäristötietoutta.

Tue ympäristöllisesti vastuullisia uria etsiviä opiskelijoita

Ympäristöön liittyvien töiden taijonnan jatkuvasti kasvaessa myös opiskelijoiden 

mahdollisuudet sijoittua työelämässä ympäristötehtäviin kasvavat. Opiskelijoille tulee 

antaa riittävästi tietoa ympäristökeskeisistä työtehtävistä. Tämän voi jäljestää 

esimerkiksi pitämällä vuosittaisen ”uramahdollisuudet ympäristötehtävissä” - 

paneelin, jossa opiskelijat voivat tavata mahdollisia tulevia työnantajiaan.

3.3 Ulkomaisissa yliopistoissa toteutetuista ympäristöprojekteista

Kun ulkomaisilta yliopistoilta on kyselty (Anttonen 1997) yliopistoissa toteutetuista 

ympäristöprojekteista saatuja kokemuksia, ovat vastaukset olleet mielenkiintoisia. 

Suurin osa ympäristöohjelmista on aloitettu 1990-luvun puolivälissä aloitteen tullessa 

enimmäkseen joko henkilökunnalta ja opiskelijoilta yhteisesti tai sitten pelkästään 

henkilökunnalta. Ilmeisesti opiskelijoilla ei yksinään ole riittävästi vaikutusvaltaa 

saadakseen näin mittavan projektin liikkeelle. Keskimääräisesti ympäristöohjelmien 

toteuttamiseen on varattu 365.000 markkaa vuotta kohden.

Ongelmakohtina ympäristöhankkeissa on ollut esimerkiksi ympäristöhankkeiden 

pitkän aikavälin vs. lyhyen aikavälin budjettikysymykset. Koska hankkeet 

suunnitellaan tuottamaan hyötyjä pitkällä aikajänteellä, on ne vaikea saada 

kannattaviksi lyhyessä ajassa. Tästä johtuen saatetaan hankkia halpoja tuotteita 

nopeiden säästöjen toivossa, mutta tällainen toiminta yleensä kostautuu myöhemmin 

kalliiden huoltokustannusten muodossa. Aiheesta ei myöskään aina ole olemassa 

valmista tietoa, koska vastaavia hankkeita ei ole tehty aikaisemmin. Pioneerina 

toimiminen on aina vaikeaa. Asian uutuus ja outous on vaikeuttanut myös hankkeiden 

rahoituksen löytämistä.

Jotkin näistä hankkeista ovat tuottaneet selkeitä tuloksia, kuten ruotsalaisen Lundin 

yliopiston International Institute for Industrial Environmental Economics -instituutin
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julkaisema ympäristöpolitiikka (http://www.iiiee.lu.se). Siinä ympäristövaikutukset 

on jaettu viiteen eri ryhmään (työhön liittyvä matkustus, energia, jätteet, hankinnat 

sekä paperi) ja jokaiselle on asetettu tavoitteet aikatauluineen. Koska tämä 

ympäristöpolitiikka on suunniteltu hyvin samantyyppiselle ja -kokoiselle 

organisaatiolle kuin HKKK:n johtamisen laitos, on se syytä käydä tässä tarkemmin 

läpi.

Työhön liittyvä matkustus

Tavoitteena on vähentää työhön liittyvästä matkustamisesta aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia. Sen mahdollistamiseksi ehdotetaan asiasta vastaavan 

työryhmän perustamista. Työryhmän tehtäviin kuuluisi työmatkoista aiheutuvien 

ympäristövaikutusten mittausjärjestelmän kehittäminen, vaihtoehtoisten kulkutapojen 

selvittäminen sekä saatujen tulosten raportointi. Henkilöstöä tulisi kannustaa 

videokonferenssien käytön lisäämiseen ja julkisten kulkuneuvojen käyttämiseen.

Energia

Tavoitteena on vähentää yliopiston energian kulutusta säilyttämällä silti miellyttävä ja 

viihtyisä työympäristö. Alueesta vastaavan työryhmän tulee asettaa kulutustavoitteet 

ja kehittää järjestelmä, joka mahdollistaa energiankulutuksen seurannan.

Jätteet

Tavoitteena on toiminnasta aiheutuvan haitallisen jätteen minimointi. Toimintatapa on 

vastaava kuin energian kohdalla, eli kootaan työryhmä joka asettaa tavoitteet ja 

kehittää järjestelmän seuraamaan tavoitteiden toteutumista.

Hankinnat

Tavoitteena on minimoida hankinnoista koituvat ympäristövaikutukset sekä kehittää 

ympäristöllisesti toimivampia ratkaisuja. Toteutus vastaavasti kahden edellisen 

kohdan kanssa, eli nimetään asiasta vastaava työryhmä, jonka tehtäväksi tulee kehittää
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määritelmät ja tavoitteet hankinnan osalta (eräänlainen vihreä hankintamatriisi) sekä 

seurata niiden toteutumista.

Paperi

Tavoitteena on vähentää paperin kulutusta. Sen toteuttamisesta vastaavan työryhmän 

tehtävänä on kehittää seurantajärjestelmä paperin kulutukselle ja informoida koko 

henkilökuntaa asiasta. Seurantajärjestelmän ollessa toimivalmiudessa tulee paperin 

kulutuksen vähentymiselle asettaa tavoitelukemat.

Vaikka International Institute for Industrial Environmental Economics -instituutin 

ympäristöpolitiikka on melko yksinkertainen, on siinä monia hyviä puolia. Se on 

tarpeeksi kattava ja selkeä. Uskottavuutta lisää eri tehtäville asetetut 

tavoitepäivämäärät. Näin tavoitteet eivät jää ilmaan roikkumaan, vaan 

ympäristöpolitiikassa on selvästi kerrottu milloin niiden tulee toteutua.

4. TAMPEREEN, LAPIN JA HELSINGIN YLIOPISTOSSA TEHTY 

YMPÄRISTÖTYÖ

Suomessa sykäys ympäristöasioiden liittämisestä oppilaitosten toimintaan tuli 

opetusministeriöltä. Vuonna 1996 lähetetyssä kirjeessä (liite 5) korkeakouluja 

pyydettiin valmistelemaan vuoden 1996 loppuun mennessä kestävän kehityksen 

toimenpideohjelmat. Ohjelmissa on esiinnyttävä muun muassa toimenpiteet 

päivittäisestä toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Opetusministeriön ohjeen myötä myös suomalaiset yliopistot ovat kehittäneet 

ympäristöohjelmia. Näistä näkyvimpinä Helsingin ja Tampereen yliopistoissa tehdyt 

ekokampus-proj ektit sekä Mikkelin Ammattikorkeakoulun ympäristöprojekti. 

Seuraavaksi luodaan katsaus Tampereen, Lapin ja Helsingin yliopiston 

ympäristötyöhön. Mikkelin Ammattikorkeakoulun ympäristöprojektiin tullaan 

viittaamaan Helsingin kauppakorkeakoulua käsittelevässä luvussa.
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4.1 Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa toteutettu ekokampus-hanke sai alkunsa ylioppilaskunnan 

ehdotuksesta vuonna 1995. Silloin ajatuksena oli jäljestää ekokampus-kurssi ja 

miettiä toimenpiteitä yliopiston haitallisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja - 

vähentämiseksi. Kurssin ja ekokampus-hanketta käsittelevän tutkielman rahoitus 

varmistui opetusministeriön ohjeen saapumisen jälkeen vuonna 1996. Yliopiston 

ympäristöpolitiikka ja toimenpideohjelma hyväksyttiin joulukuussa 1996. Tämän 

jälkeen on alkanut varsinaisten toimenpiteiden kokeilu. Mainittakoon, että Tampereen 

yliopisto kuuluu niiden suomalaisten yliopistojen joukkoon, joka on allekirjoittanut 

University Charter for Sustainable Development -asiakirjan.

Verrattuna ulkomaisten yliopistojen hankkeisiin, on ekokampus mittakaavaltaan 

keskimääräistä pienempi budjetin ollessa 40-50.000 markkaa. Budjettia pienensi 

esimerkiksi ympäristökatselmusten toteuttaminen opiskelijavetoisesti. Hankkeen 

aloite tuli poikkeuksellisesti pelkästään opiskelijoilta (näin oli vain yhdessä 

ulkomaisessa yliopistossa). Kohdatut ongelmat (asian outous, rahoituksen vaikeus) 

ovat olleet vastaavanlaisia ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Ekokampus-hankkeen toteutukseen liittyi kiinteästi Markku Anttosen (1997) 

kirjoittama pro gradu -tutkielma, jossa hän tutki ympäristöasioiden hallintakeinoja 

yliopistossa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin ekokampus-hanke oli 

toteutunut. Tampereen yliopistossa suorittamiensa haastattelujen perusteella Anttonen 

koki, että vastauksissa oli korostunut johdon sitoutumisen tärkeys sekä muutoksen 

jatkuvuus. Kyselyn toimitushetkellä ainoana johdon henkilönä sitoutumista oli 

esittänyt koulun rehtori. Toisaalta muutoksen edistymistä paransi myönteiset 

kokemukset ja positiivinen palaute. Ympäristötehtävät eivät olleet vielä integroituneet 

osaksi jokapäiväisiä rutiineja, vaan ne koettiin erillisiksi lisätehtäviksi. Ajattelumallit 

olivat siis muokkautuneet jo jonkin verran, mutta siirtyminen käytännön tasolle oli 

vielä kesken.

Tutkielman tuloksena syntyneistä ekokampus-hankkeen kehitystoimenpide- 

ehdotuksista mainittakoon tässä muutama: 1) toiminnan vakinaistaminen nimeämällä
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kokopäiväinen koulun tasolla toimiva ympäristövastaava, 2) johdon laaja 

sitoutuminen ympäristöasioiden hallintaan (myös muut kuin rehtori), 3) 

henkilökunnan ja ympäristövastaavien koulutus ympäristöasioiden tutustuttamiseksi 

ja toimintojen kehittämiseksi, 4) myönteisen palautteen antaminen ja mahdollisen 

kannustejäijestelmän kehittäminen, jotta asenteet ympäristöasioita kohtaan edelleen 

parantuisivat.

4.2 Lapin yliopisto

Lapin yliopisto on julkaissut vuonna 1998 raportin, joka toimii ehdotuksena 

ympäristöohjelmaksi. Osittain raportin julkaiseminen liittyy Opetusministeriön 

korkeakouluille lähettämään kiijeeseen kestävän kehityksen huomioimisesta myös 

muussa toiminnassa kuin opetuksessa ja tutkimuksessa. Raportissa painotetaan 

kuitenkin toiminnan vapaaehtoista alkuunpanoa jo ennen kiijeen saapumista. Lapin 

yliopisto on myös allekiijoittanut University Charter for Sustainable Development - 

asiakiijan.

Raportissa ympäristöohjelman tavoitteeksi on asetettu ympäristönäkökohtien 

sisällyttäminen toimintapolitiikkaan ja saada näin Lapin yliopisto toimimaan 

elinympäristön kannalta vastuullisena organisaationa. Raportissa on kartoitettu Lapin 

yliopistossa suoritettavaa ympäristötutkimusta ja -opetusta. Lisäksi siinä esitellään 

yliopistolla tehty ympäristökatselmus sekä ehdotus ympäristöohjelmaksi, joka sisältää 

varsinaiset toimenpide-ehdotukset. Raportin lopussa on liitteenä henkilökunnalle 

tarkoitettu ympäristöopas, joka antaa käytännön vinkkejä omien toimintatapojen 

kehittämiseksi ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ympäristökatselmus-osiossa on kartoitettu yliopiston päivittäisestä toiminnasta 

aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kartoitusta suorittivat pääasiassa opiskelijat, mutta 

osin myös raportin toimittajat. Tutkimusta on suoritettu melko laaja-alaisesti: mukaan 

on otettu erilaiset jätteet (paperi-, pahvi-, tetra- & lasi- ongelma-, seka-, sekä biojäte), 

energian, veden ja sähkön kulutus, ravintolatoiminta, hankinnat, liikenne ja 

ulkoympäristö. Myös työympäristön viihtyvyyttä ja työsuojelua on tutkittu. 

Valitettavasti tutkimus on jäänyt kovin pinnalliseksi. Joka kohdasta on kirjoitettu vain
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muutama rivi ja ainoastaan muutamassa kohtaa on käytetty todellisia mitattuja arvoja 

toiminnan arvioimiseen.

Raportin tekijät selittävät tutkimuksen ohuutta kieliongelmilla. Suurin osa tutkimusta 

suorittaneista opiskelijoista oli ulkomaalaisia ja aina edes tulkin läsnäolo ei riittänyt 

ratkaisemaan kaikkia kielellisiä vaikeuksia. Koska raporttia ei kuitenkaan tarkoitettu 

viralliseksi ympäristöohjelmaksi, on tutkimuksen keveys ymmärrettävää.

Ympäristöopetuksen ja -tutkimuksen kartoituksessa on lyhyesti selvitetty tämän 

hetken tilanne (montako opintoviikkoa ympäristöopetusta on opiskeltavissa ja kuinka 

monta tutkijaa on ympäristöaiheiden parissa). Ehdotuksessa ympäristöohjelmaksi 

esitetään tutkimuksen parannustoimenpiteenä vuosittaisen apurahan myöntäminen 
pohjoiseen ympäristötutkimukseen. Opetusta voitaisiin kehittää säätämällä 0,5-1 

opintoviikon jakso pohjoisista ympäristökysymyksistä pakolliseksi kaikille 

opiskelijoille. Lisäksi esitetään 13 erilaista parannusehdotusta liittyen muun muassa 

päivittäiseen toimintaan ja yhteistyöhön. Raportissa kehotetaan myös Lapin yliopistoa 

luomaan oma ympäristöstrategiansa, mutta aikataulua sen toteuttamiseen ei mainita.

Liitteenä olevassa henkilökunnan ympäristöoppaassa annetaan ohjeita paperin 

tehokkaampaan käyttöön ja kierrätykseen, erilaisten jätteiden käsittelyyn, veden ja 

energian säästämiseen, hankintaan sekä liikenteeseen. Nämä kattavatkin 

olennaisimmat yliopiston toimintaan liittyvät asiat.

4.3 Helsingin yliopisto (HY)

Loppusyksyllä 1997 käynnistettyyn kestävän kehityksen ohjelmahankkeeseen liittyen 

Helsingin yliopistossa on suoritettu alustava ympäristökatselmus, jonka tarkoituksena 

on ollut selvittää yliopiston päivittäisestä toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset 

ja miettiä niihin alustavia toimenpide-ehdotuksia. Opetuksen ja tutkimuksen sisältöön 

liittyvät kysymykset on tästä katselmuksesta rajattu pois. Ympäristökatselmuksen on 

toivottu luovan pohjaa keskustelulle, jolla luotaisiin Helsingin yliopistolle kestävän 

kehityksen ohjelmaa. Katselmuksen tekemistä on varmasti hankaloittanut jo
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pelkästään HY:n valtava koko ja maantieteellinen hajaantuminen eri puolille 

pääkaupunkiseutua. Katselmus tuotettiin pääosin opiskelijavoimin ja lyhyessä ajassa 

(viisi kuukautta), minkä johdosta tutkimuksessa ei aina ole laskettu esimerkiksi 

päästölukemia.

Katselmuksessa toiminta on jaettu kahdeksaan osaan: Toimistotyö, rakentaminen & 

kiinteistöt, siivous-ja puhtaanapitotoimi, LVIS-toiminnot (lämpö, vesi, ilmastointi ja 

sähkö), jätehuolto, liikenne, ympäristöjohtaminen ja eräät erityistoiminnot. Jokainen 
kohta on esitelty pikkutarkasti toimenpide-ehdotuksineen, mutta varsinaiset 

mittauslukemat ja vertailut jäävät monin kohdin puuttumaan.

Silmiinpistävää on ympäristöjohtamisen mainitseminen katselmuksessa, vaikka se 

alussa raj äitiinkin tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä osiossa on tarkasteltu HY:n 

hallintoa ympäristöjohtamisen näkökulmasta. Tutkimuskohteena on ollut muun 

muassa HY:n sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin sekä käytössä olevan 

ympäristölaskentatoimen sopivuus käytännön tarpeisiin. Mielenkiintoista tässä 
osiossa on tutkimustulokset, joiden mukaan HY:lla on vielä paljon kehitettävää 

ympäristöasioiden johtamisessa. Paperilla edistysaskeleita on tapahtunut, mutta niiden 

näkyminen käytännön toimintana on pahasti kesken. Myös ympäristölaskentatoimessa 

on vielä paljon kehitettävää, suurimpana ongelmana on keskitetyn tiedon vaikea 

saatavuus.

Muiden osioiden selvitykset ovat kiitettävän monipuolisesti toteutettu. Toiminnan 

vaikutuksia on mietitty erilaisista näkökulmista ja niistä saatuja ajatuksia ja ideoita on 

hyödynnetty myös Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK:n) johtamisen laitoksen 

toimintaa tutkittaessa siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Johtamisen laitoksen 

toiminta on kuitenkin paljon suppeampaa verrattuna HY:oon. Tästä johtuen suuri osa 

HY:n tutkimuskohteista jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Johtamisen laitoksella ei 

ole esimerkiksi HY:ssa tutkimuksen kohteena ollutta laboratoriotoimintaa. Kaiken 

kaikkiaan katselmuksessa esitetään 45 erilaista parannusehdotusta HY:n toiminnan eri 

osa-alueille.
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Alustavaan ympäristökatselmukseen pohjautuva Ehdotus Helsingin yliopiston 

kestävän kehityksen ohjelmaksi julkaistiin heti vuoden 1999 alussa. Se sisältää jo 

ympäristökatselmuksessa esitetyt parannusehdotukset (pienin tarkennuksin) 

käytännön toimintaan, mutta ottaa enemmän kantaa opetuksen ja hallinnollisen 

toiminnan kehittämiseen.

Helsingin yliopiston sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin näkyy rehtori 

Kari Raivion allekirjoituksena University Charter for Sustainable Development - 

asiakirjassa. Helsingin yliopisto on myös ottanut tavoitteekseen toteuttaa 5-10 vuoden 

sisällä sellaisen ympäristöjärjestelmän, joka mahdollistaisi ISO 14001 -standardin 

mukaisen sertifioinnin. Perusedellytyksinä ekologisesti kestävän kehityksen 

edistämiselle nähdään johdon sitoutuminen sekä henkilöstön positiivinen 

suhtautuminen. Helsingin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman 1999-2000 

mukaan kaikessa yliopiston toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys. Mitään 
ohjetta periaatteen toteuttamiseen ei mainita. Ympäristöjärjestelmää luotaessa on 

ympäristöpolitiikkaa nykyisestä kuitenkin monipuolistettava.

Tärkeänä toimenpiteenä on nähty myös riittävän ympäristövastuuorganisaation 

kehittäminen. Jokaisella laitoksella tulisi olla oma ympäristöyhdyshenkilönsä. 

Ympäristövaikutuksia tulisi seurata tarkemmin, jotta kehittämistoimenpiteiden 

tehokkuutta voitaisiin arvioida. Myös toimenpideohjelmat tulisi arvioida uudelleen 

muutaman vuoden kuluttua, jotta ne vastaisivat paremmin sen hetkisiä vaatimuksia.

5. HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU (HKKK)

Tässä osiossa tullaan ensin käsittelemään Helsingin kauppakorkeakoulussa tehtyä 

ympäristötyötä ja sen myötä julkaistuja raportteja & oppaita. Tämän jälkeen 

tarkastellaan muutamia HKKKissa kirjoitettuja ympäristöaiheisia pro gradu - 

tutkielmia.
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5.1 Helsingin kauppakorkeakoulussa tehty ympäristötyö

Niin kuin monet muut suomalaiset korkeakoulut, myös Helsingin kauppakorkeakoulu 

sai kimmokkeen ympäristötoiminnan käynnistämiseen opetusministeriön vuonna 

1996 lähettämästä kiteestä, jossa pyydettiin valmistelemaan kestävän kehityksen 

huomioiva toimenpideohjelma opetuksen, tutkimuksen ja päivittäisen toiminnan 

suunnitteluun. Jo saman vuoden aikana HKKK teki selvityksen toimintansa 

ympäristövaikutuksista ja lokakuussa 1996 rehtori Eero Kasanen asetti työryhmän, 

jonka tehtävänä oli valmistella koulun kestävän kehityksen toimenpideohjelma 

(Rtidell 2000). Vuonna 1998 KTM Meri Löyttyniemi teki aiheesta HKKK:n 

toimeksiannosta pro gradu -tutkielman.

Löyttyniemi nimitettiin myös HKKK: n ympäristö vastaavaksi marraskuussa 1998. 

Ympäristövastaavana ollessaan Löyttyniemen tehtäväksi tuli kiijoittaa raportti 

”Ympäristökysymykset yliopistojen uusissa toimitiloissa” -hankkeesta, jonka 

tekemisen oli mahdollistanut opetusministeriöltä saatu rahoitus. Raportti käydään 

myöhemmin tässä luvussa tarkemmin läpi.

Ympäristövastaavana ollessaan Löyttyniemi osallistui myös silloin käynnissä olleiden 

rakennusprojektien, eli Helecon-kiijaston, Arkadian ja Chydenian kiinteistöjen 

suunnitteluun ja kehityskeskusteluihin. Tavoitteena rakennusprojekteissa oli painottaa 
erityisesti ekologisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen merkitystä. Näistä ekologinen 

kestävä kehitys näkyy rakennuksissa työmatkaliikenteen huomioonottamisessa 

(paremmat pyöräkatokset ja suihkutilamahdollisuudet), jätehuollossa ja lajittelussa, 

ekologisesti valmistetuissa kalusteissa sekä energiaa säästävässä valaistuksessa ja 

vettä säästävissä wc-tiloissa. Sosiaalinen kestävä kehitys taas näkyy ergonomisessa 

suunnittelussa, työturvallisuudessa sekä miellyttävissä työtiloissa (Riidell 2000).

Löyttyniemen jälkeen ympäristövastaavan tehtävään astui Maria Riidell huhtikuussa 

1999. Hänen aikanaan koulun Intemet-sivuilla julkaistiin henkilökunnan 

ympäristöopas, jota tullaan tarkastelemaan tarkemmin luvun loppupuolella . Sekin oli 

osa opetusministeriön rahoittamaa ”Ympäristökysymykset yliopiston uusissa 

toimitiloissa” -hanketta. Koulun ympäristöprojektiin liittyen HKKK tilasi KTM
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Melanie Yrjänäiseltä pro gradu -tutkielman ekonomien sijoittumisesta 

ympäristötehtäviin. Myös Riidellin pro gradu -tutkielma liittyi HKKK:n 

ympäristöprojektiin. Hänen tutkimuksensa tavoitteena oli kehittää Helsingin 

kauppakorkeakoulun ympäristölaskentatoimen käytännöt sellaisiksi, että ne 

mahdollistavat ympäristöraportin tekemisen. Tutkielman toimeksiantajana oli HKKK. 

Seuraava suuri askel ympäristötyössä HKKKdla onkin tuottaa 

ympäristötoiminnastaan kertovat www-sivut. Niiden tuottaminen aloitetaan 

vuodenvaihteessa 2000-01.

Lokakuussa 2000 aloitettiin keskustelu HKKK:n strategian uudistamisesta. 

Henkilökunnan kommentoitavaksi annetussa ehdotuksessa uudeksi strategiaksi (liite 

4) mainitaan ensimmäistä kertaa myös ympäristö. Ehdotuksessa on otettu huomioon 

muun muassa opetus, tutkimus, hankinnat ja kiinteistönhoito. Pääasiallisesti HKKK:n 

ympäristöprojekti on siis keskittynyt ekologisen kestävän kehityksen ympärille. 

Tämän uskotaan vaikuttavan koko korkeakoulun toimintaan ja vaikuttavan näin myös 

yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen (Peltonen 1998).

5.2 Henkilökunnan ympäristöopas

Vuonna 1999 koulun intemet-sivuille lisätty HKKK:n henkilökunnan ympäristöopas 

käsittelee pääosin samoja asioita kuin Lapin yliopiston ympäristöopas, mutta 

tarkemmalla otteella. Se sisältää HKKKrn hallintojohtaja Esa Ahosen saatesanat ja 

omaa näin johdon näkyvän tuen. Opas on jaoteltu kolmeen osaan: jätteiden määrän 

vähentäminen ja lajittelu, energian kulutuksen vähentäminen sekä 

ympäristöystävälliset hankinnat ja työviihtyvyys.

Jätteiden määrän vähentämiseksi annetaan monia hyödyllisiä vinkkejä ja kerrotaan 

toimintaohjeet kunkin jätelajin kohdalla. Energian kulutuksesta annetaan ohjeet muun 

muassa tietokoneen, tulostimien, kopiokoneiden, lämmityksen sekä liikenteen oikean 

käytön osalta. Ympäristöystävällisissä hankinnoissa on otettava huomioon sekä 

valmistuksessa että käytön yhteydessä syntyvät ympäristövaikutukset. Ei kannata 

hankkia tuotetta, jonka valmistus kuormittaa vain vähän ympäristöä, mutta joka 

käytössä paljastuu paljon sähköä kuluttavaksi. Laitehankintojen helpottamiseksi on
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ympäristöoppaassa mainittu yleisimmät ympäristömerkit. Viihtyvyydestä kertovassa 

osiossa ilmoitetaan HKKK:n tavoitteena olevan ”avoin ja oppiva työyhteisö”.

Ympäristöopas jaettiin sen valmistuttua jokaiselle henkilökunnan jäsenelle. Lisäksi 

sen voi tulostaa suoraan koulun Intemet-sivuilta (http://www.hkkk.fi). Sivulaskurin 

mukaan ympäristöopas-sivuilla oltiin 9.11.2000 mennessä käyty 106 kertaa. Suurin 

osa asiasta kiinnostuneista on nähtävästi siis saanut oppaan jo paperiversiona.

5.3 Ympäristökysymykset yliopistojen uusissa toimitiloissa-raportti

Toinen HKKK:ssa julkaistu ympäristöaiheinen raportti on Meri Löyttyniemen (os. 

Peltonen) toimittama Ympäristökysymykset yliopistojen uusissa toimitiloissa. 

Samannimisen hankkeen päätavoitteena olivat vihreän hankintamatriisin 

rakentaminen, työolojen kohentaminen, tasa-arvon edistäminen, ympäristöopetuksen, 

-tiedotuksen ja -koulutuksen kehittäminen, materiaalivirtojen hallinta, vähentäminen 

ja kierrätys sekä kiinteistötoimen kehittäminen. Raportti arvioi näiden kohtien 

nykytilaa, esittää niille tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi.

Konkreettisin tuotos raportissa on vihreä hankintamatriisi, jossa määritellään eri 

laitteiden ja tuotteiden vastuuhenkilöt, annetaan HKKK:n suositus sekä mainitaan 

huomionarvoiset seikat käytön ja ympäristön kannalta. Vihreän hankintamatriisin 

tarkoituksena on ollut mahdollistaa hankintojen keskittäminen ja taloudellisen hyödyn 
mittaaminen. Tällä hetkellä hankinnoista vastaavat useat eri tahot eikä keskitettyä 

järjestelmää ole käytössä. Matriisista ilmenevät myös laitteiden ja tarvikkeiden käytön 

jälkeiset toimintaohjeet. Päätavoitteiden lisäksi raportissa annetaan esimerkkejä 

säästöistä, joita voitaisiin saavuttaa toimimalla ympäristöystävällisemmin. Kun ne 

voidaan osoittaa markkamääräisinä, on niiden huomatuksi tuleminen paljon 

todennäköisempää.

Raportin lopuksi arvioidaan kestävän kehityksen aseman olevan HKKK:ssa melko 

hyvä. Asenne on yleisesti positiivinen kestävää kehitystä kohtaan ja tiedonkulku 

organisaatiossa on projektin aikana parantunut. Tärkeänä nähdään jatkuvuuden ja
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resurssien turvaaminen, jotta HKKK:n ympäristöprojekti kehittyisi myös 

tulevaisuudessa ja saisi entistä konkreettisempaa ilmettä.

5.4 Helsingin kauppakorkeakoulussa kirjoitetut koulun ympäristötoiminnan 

kehittämiseen liittyvät pro gradu -tutkielmat

Viimeisen kuuden vuoden aikana on HKKK:ssa kirjoitettu kaikkiaan 59 

ympäristöaiheista pro gradu -tutkielmaa. Näistä valittiin kolme tutkielmaa, jotka 

kaikki ovat kirjoitettu toimeksiannosta HKKKdle koulun ympäristöprojektin 

yhteydessä. Ne ovat: Melanie Yrjänäisen ”Ympäristöekonomit työmarkkinoilla - 

Tutkimus ympäristötehtäviin rekrytoimisen esteistä ja mahdollisuuksista” , Meri 

Peltosen ”Organisaation toiminnan kehittäminen ympäristöystävälliseksi - 

esimerkkinä HKKK” sekä Maria Riidellin ”Ympäristölaskentatoimi ja sen 

soveltaminen korkeakouluorganisaatiossa: Case HKKK”.

Melanie Yrjänäinen - Ympäristöekonomit työmarkkinoilla

Yrjänäinen on vuonna 1999 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan tutkinut 1990- 

luvulla valmistuneiden ympäristöopintoihin suuntautuneiden ekonomien 

rekrytoimiseen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli myös 

selvittää suomalaisissa korkeakouluissa annettavan kauppatieteellisen 

ympäristöopetuksen soveltuvuutta työelämän odotuksiin ja vaatimuksiin. Tutkielma 

liittyi HKKK:n kestävän kehityksen hankkeeseen ja toteutettiin HKKK:n 

toimeksiannosta.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen empiirinen osa koostui sekä kyselyistä että haastatteluista. Kysely 

lähetettiin HKKK:sta ja Jyväskylän yliopistosta 1990-luvulla valmistuneille 

ympäristöaiheisen pro gradu -tutkielman kirjoittaneille ekonomeille. Tutkimuksen 

haastatteluaineisto koostui ympäristötehtäviin sijoittuneiden ekonomien ja 

työnantajapuolen haastatteluista.
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T utkimustulokset

Ympäristöekonomien rekrytoitumista vaikeuttaa useat seikat. Ympäristönäkökulma ei 

ole vielä levinnyt organisaatioissa perinteisille kauppatieteellisille osaamisalueille ja 

toisaalta kauppatieteellinen ympäristökoulutus on vielä työmarkkinoilla uuttaja kovin 

heikosti tunnettua. Ympäristöosaaminen koetaan sekä yksityisellä että julkisella 

puolella erittäin hyödylliseksi varsinkin tulevaisuudessa. Työnantajat pitävät 

kuitenkin tärkeänä, että ekonomien vahva osaaminen perinteisillä kauppatieteellisillä 

osa-alueilla (laskentatoimi, markkinointi, kansantaloustiede, johtaminen) olisi 

jatkossakin ekonomikoulutuksen perusta. Ympäristöosaamisen yhdistäminen 

perinteisiin aineisiin toisi lisäarvoa, mutta ei yksinään määrittäisi koulutuksen 

käyttökelpoisuutta (Yrjänäinen 1999).

Ympäristökoulutuksen nykytila ja tulevaisuus

Tällä hetkellä jokainen Suomessa kauppatieteellistä korkeakouluopetusta antava 

yksikkö tarjoaa ympäristöaiheisia opintokokonaisuuksia. Eniten niitä tarjoaa 

Jyväskylän Yliopisto, jossa opiskelija voi suorittaa KTM-tutkinnon 
ympäristöj ohtaj uuden erikoismaisteri ohjelmassa. Jotta työmarkkinoiden 

tulevaisuuden haasteisiin kyettäisiin vastaamaan, on Yrjänäisen mukaan 

kauppatieteellistä ympäristöopetusta hyvistä tulevaisuuden näkymistä huolimatta 

kehitettävä. Kehitysalueina mainitaan muun muassa ympäristökoulutuksen keskeisten 

alueiden määrittely ja rajaus, koulutuksen tunnettuuden lisääminen viestinnän ja 

yhteistyön kautta sekä opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen yhteistyössä 

työmarkkinoiden ja yritysmaailman kanssa.

Meri Peltonen - Organisaation toiminnan kehittäminen ympäristöystävälliseksi

Peltonen on perehtynyt tutkielmassaan organisaation vihertymisprosessiin ja sen 

mahdolliseen toteuttamistapaan Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Tutkielma tehtiin 

HKKK:n toimeksiannosta. Sen tavoitteena oli löytää HKKKdle hyvä toimintamalli 

ympäristönäkökohtien huomioonottamiselle jokapäiväisessä toiminnassa. Tutkimus 

painottui korkeakoulun jokapäiväisen toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten 

tutkimiseen.
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T utkimusaineisto

Tutkielman empiirinen aineisto koostui HKKK:ssa toteutetusta kyselystä, joka 

osoitettiin sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Lisäksi Peltonen käytti 

vertailevana aineistona Tampereen Yliopistossa toteutettua ekokampus- hanketta sekä 

Mikkelin Ammattikorkeakoulun ympäristöprojektia. Tutkielman teoriaosuus painottui 

organisaatiokulttuurin tasojen tutkimiseen sekä organisaation vihertymisen 

edellytysten selvittämiseen.

Tutkimustulokset

Peltonen on tullut tutkimuksessaan siihen tulokseen, että organisaation 

vihertymisprosessin onnistuminen vaatii riittävän muutospaineen. Vertailuaineistossa 

tämä paine on tullut eri lähteistä: Tampereen Yliopistossa se tuli koulun 

ylioppilaskunnalta (sisältäpäin) ja Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Mikkelin 

ympäristökeskuksesta ja välillisesti Euroopan sosiaalirahastolta (ulkoapäin). 

HKKK:ssa painetta on ollut sekä ulkoa- että sisältäpäin, mutta sitä ei ole ollut 

tarpeeksi muutosprosessin käynnistämiseksi.

Toinen edellytys vihertymisprosessin toteutumiselle on Peltosen mielestä se, että 

muutosta tapahtuu kaikilla organisaatiokulttuurin tasoilla samanaikaisesti. Scheinin 

mukaan organisaatiokulttuurin tasot ovat syvä taso, arvojen taso sekä käyttäytymisen 

ja toiminnan taso (Schein 1987, Peltonen 1998 mukaan). Muutos etenee syvältä 

tasolta arvojen tason kautta käyttäytymisen ja toiminnan tasolle. Peltonen halusi 

kuitenkin käyttämiensä kirjallisuuslähteiden ja haastatteluiden perusteella hieman 

täydentää Scheinin mallia. Hänen mielestään muutos voi edetä myös toiseen suuntaan, 

eli käyttäytymisen tasolta syvälle tasolle. Näin organisaatiokulttuuria syntyisi kaikilla 

tasoilla ja tasot vaikuttavat toinen toisiinsa.

HKKK:ssa toteutetun kyselyn tulosten perusteella opiskelijat ja henkilökunta olivat 

hieman eri mieltä siitä, mihin koulun ympäristötoiminnan painopiste tulisi asettaa. 

Opiskelijat haluaisivat keskittyä jokapäiväisen toiminnan kehittämiseen ja
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henkilökunta opetukseen ja tutkimukseen. Yleensä ottaen molempien ryhmien 

asenteet olivat myönteisiä ympäristöasioiden kehittämistä kohtaan ja toiminnan 

muuttamiselle löytyi hyvät lähtökohdat.

Jotta muutosprosessia pystyttäisiin pitämään alkuinnostuksen laannuttua edelleen 

käynnissä on organisaation ylimmän johdon näkyvä sitoutuminen välttämätöntä. 

Muutoksen suunnalla ei Peltosen mukaan ole sinänsä suurta merkitystä, jokaisella 

mallilla (top-down, middle-up-down, bottom-up) on omat etunsa ja haittansa.

Suositukset Helsingin kauppakorkeakoululle

Varsinaiset toiminnan parannusehdotukset Peltonen on jakanut neljään osaan: 

strategia ja tavoitteet, konkretion taso, toimenpidelista ja aikatauluehdotus sekä visio 

tulevaisuudesta.

Strategiatasolla Peltonen ehdottaa että HKKK ottaisi käyttöön EMAS-jäijestelmästä 

mukaillun toimintamallin. Tämä edellyttäisi kuitenkin tehokkaan 
ympäristöjäijestelmän olemassaoloa, mikä HKKK.lta vielä tällä hetkellä puuttuu. 

Olennaista toiminnan kehittämisessä olisi aloittaa helpoimmasta päästä ja saavuttaa 

heti alkuun muutamia edistysaskeleita, jotta muutosprosessi saisi lisää voimaa ja 

organisaation jäsenten sitoutuminen muutokseen olisi suurempaa.

Opetuksen ja tutkimuksen merkitys on erityisen tärkeä, sillä se on käytännössä koulun 

ydinosaamista. Peltonen on kehittänyt HKKK:lie esimerkinomaisia tavoitteita 

opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Niitä ovat muun muassa: pakollisen 

ympäristöaiheisen kurssin jäljestäminen, ympäristöalan opintojen tunnettuuden 

lisääminen, palvelututkimuksen tarjoaminen ympäristökysymyksissä ja yhteistyö 

muiden korkeakoulujen ja viranomaisten kanssa (Peltonen 1998).

Konkreettisia toimenpiteitä jokapäiväisen toiminnan kehittämisestä 

ympäristöystävällisemmäksi on Peltonen löytänyt useita. Tässä niistä muutamia:
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ympäristökäsikiija henkilökunnalle (toteutettu 1999) ja opiskelijoille, ilmastoinnin 

kehittäminen ja lämmön talteenotto (huomioitu Arkadian kiinteistön 

rakennusprojektissa), siivouskemikaaleista luopuminen, tuotteiden kierrätys 

(esimerkiksi käytettyjen kalusteiden ja koneiden myynti henkilökunnalle), 

rullapyyhkeiden asentaminen wc-tiloihin, ympäristöystävällisten liikkumismuotojen 

suosiminen virkamatkoilla sekä viheralueiden kunnostus. Toimenpiteiden sisällön 

Peltonen on tiivistänyt kolmen Y:n periaatteeseen: asioiden yksinkertaisuus, 

yhtenäisyys ja ymmärrettävyys.

Toimenpidelistassaan Peltonen on aikatauluttanut tehtäviä vuoteen 1999 saakka. Osa 

hänen ehdottamistaan toimenpiteistä, esimerkiksi selvityksen tekeminen Mikkelissä 

sijaitsevien HKKKrn toimintojen ympäristösioista, on vielä tätä kirjoitettaessa (syksy 

2000) toteuttamatta. Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuului esimerkiksi 

ympäristövastaavien valinta henkilökunnan keskuudesta (toteutettiin osin vihreän 

hankintamatriisin yhteydessä) ja työntekijän palkkaaminen ympäristöprojektille 

(myöhemmin hänet itse palkattiin koulun ympäristövastaavan tehtäviin). Peltonen oli 
ehdottanut vuoden 1998 syksyyn pilottiprojektin käynnistämistä esimerkiksi 

johtamisen laitoksella. Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii täyttämään tuon tavoitteen.

Visiossaan Peltonen näkee HKKK:n olevan vuonna 2006 Suomen johtava 

kauppakorkeakoulu, jolla on korkea osaaminen myös ympäristökysymyksissä. 

Ympäristöystävälliset toimintatavat ovat jo muuttuneet itsestäänselvyyksiksi, mutta 

muutosprosessi on ollut vaikea. Myös valtiovalta on huomannut HKKK:n 

poikkeuksellisen voimakkaat ponnistelut kestävän kehityksen edistämiseksi ja siitä 

kiitoksena koulun edustajat saavat virallisen kutsun Mäntyniemeen!

Ympäristölaskentatoimi ja sen soveltaminen korkeakouluorganisaatiossa/ Maria 

Riidell

Tutkimuksen tausta-aineistoon kuuluvista Helsingin kauppakorkeakoulun 

ympäristöaiheisista graduista Maria Riidellin kirjoittama on ainoa laskentatoimen 

tutkielma. Peltosen ja Yrjänäisen tutkielmat ovat organisaatiot ja johtamisen 

tutkielmia. Tästä johtuen Riidellin tutkimusnäkökulma on hieman toisenlainen. Hänen
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tavoitteenaan on tarkastella teoriaosuudessa sisäisen ja ulkoisen 

ympäristölaskentatoimen käsitteitä ja tutkielman Case-osuudessa luoda HKKK:lle 

toimintasuositus sen ympäristölaskentatoimen käytännöiksi. Osin viitataan myös 

tutkielman pohjalta laadittavaan HKKK:n ympäristöraporttiin. Myös Riidellin 

tutkielma toteutettiin HKKK:n toimeksiannosta.

Ympäristöraportoinnista

Tutkielman kiinnostavinta antia teoriaosuudessa on ympäristöraportoinnin osio. 

HKKK:n tavoitteena on luoda koulun ympäristöasioille omat www-sivut ja ennen 

pitkää julkaista myös koulun oma ympäristöraportti. Tämä tutkielman tuloksia 

voidaan käyttää osin ympäristöaiheisten www-sivujen tuotannossa, mutta myös 

koulun ympäristöraporttia suunniteltaessa. Näin ollen ympäristöraportoinnin säännöt 

ja historia on hyvä ottaa myös tässä tutkielmassa esille.

Ympäristöraportoinnin aloittaminen on Riidellin (2000) mukaan usein yritykselle 

periaatteellinen kysymys ja sen aloittaminen voi usein olla liian hätiköityä. Ennen 
ympäristöraportoinnin aloittamista yrityksellä tulisi olla käytössään tarvittavat 

järjestelmät raportoinnin mahdollistamiseksi. Raportin sisältö määräytyy paljolti 

sidosryhmien odotusten mukaan. Joitakin kohtia on kuitenkin olemassa, joiden tulisi 

sisältyä jokaiseen ympäristöraporttiin. Riidell mainitsee tutkielmassaan sellaisiksi 

ympäristöpolitiikan, toteutusohjelman ja ympäristön osana liiketoimintaa, 

sitoutumisen, mitattavissa olevat tavoitteet sekä määrälukujen käytön.

Mikäli sisältö tehdään Suomen ympäristöministeriön suositusten mukaiseksi, on siinä 

oltava 1) raportin tuoteseloste, 2) ympäristöstrategia ja-politiikka, 3) merkittävimmät 

ympäristönäkökohdat, -kuormitukset ja -vaikutukset, 4) ympäristöohjelma, 5) 

suoritetut parannustoimenpiteet, 6) keskeiset ongelmat, 7) saavutettu 
ympäristönsuojelun taso, 8) niistä ympäristöasioihin liittyvistä yhteiskunnallisista 

asioista kertominen, joilla on välillinen tai välitön kytkentä yrityksen 

ympäristönäkökohtiin, 9) ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset sekä 10) tulevat 

toimenpiteet. Tärkeimpiä osioita ovat saavutettu ympäristönsuojelun taso ja
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merkittävien ympäristövaikutusten kuvaaminen (Ympäristöministeriö 1999, Riidell 

2000 mukaan).

Suomalaisissa yliopistoissa ei ole vielä julkaistu varsinaista ympäristöraporttia. 

Helsingin ja Tampereen yliopistot ovat julkaisseet ympäristökatselmukset 

toiminnastaan ja suunnittelevat varsinaisten ympäristöraporttien julkaisua. HKKK:n 

ympäristöraportti tulee kuitenkin olemaan Suomen ensimmäinen korkeakoulun 

julkaisema ympäristöraportti.

Helsingin kauppakorkeakoulun ympäristöraportti

Tutkimuksensa empiirisessä osassa Riidell on keskittynyt selvittämään HKKK:n 

ympäristövaikutuksia ja tämän hetkisiä käytäntöjä tulevaa ympäristöraporttia silmällä 

pitäen. Koulun budjetissa huomio kiinnittyy siihen, että Valtion kiinteistölaitos 

maksaa HKKK:n kiinteistöissä kulutetun lämmön ja veden. Näin ollen suuri osa 

ympäristövaikutuksia aiheuttavan toiminnan kustannuksista jää kohdistumatta 

HKKKdle. Tämä tulee vaikuttamaan myös tutkimustuloksiin johtamisen laitoksen 

toiminnasta.

HKKK:n tämänhetkinen budjettimalli ei ota tilijaottelussaan huomioon 

ympäristövaikutuksia. Tästä johtuen budjetin laskutapaa pitää muuttaa 

ympäristöraporttia varten. Päätilit tulisi jaotella ympäristöraportissa listan 5.1 

mukaisesti.
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Lista 5.1 Ympäristövaikutuslähteet huomioiva tilijaottelu (Rüdell 2000)

1) Kiinteistö

2) Vuokrat

3) Kalusteet

4) ATK-palvelut

5) Koneet

6) Tietoliikenne

7) Liikenne

8) Siivous-ja j ätehuolto

9) Toimistotarvikkeet

10) Paperi

11) Kiijallisuus

Toimintasuosituksia Helsingin kauppakorkeakoululle

Koska koko Riidellin tutkielman päätavoitteena on ollut selvittää millaisia HKKK:n 

ympäristölaskentatoimen käytäntöjen tulisi olla ja antaa niitä koskevia 

toimintasuosituksia, on ne syytä ottaa tässäkin esiin.

Lista 5.2 Toimintasuositukset HKKK:lie (Rüdell 2000, 69-72)

1) Helsingin kauppakorkeakoulun tulisi määritellä kirjallisessa muodossa oleva 

ympäristöstrategia, josta voidaan edelleen johtaa ympäristöpolitiikka ja -ohjelma.

2) Ympäristösuojelulliset päämäärät tulee yhdistää koulun tavoitteisiin, tarkastella 

ympäristöasioita haasteena ja mahdollisuutena.

3) Jotta ympäristöpolitiikkaa ja —ohjelmaa voidaan toteuttaa, täytyy koulun rakentaa 

käyttöönsä ympäristöjäijestelmä tai integroida ne muuten osaksi toimintaa.

4) Ympäristölaskentatoimen käytäntöjen soveltumismahdollisuudet koulun 

laskentatoimen käytännöiksi tutkittava. Sovellusesimerkkinä listan 5.1 esittämä 

jaottelu.
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Tutkimusta tehdessään Rüdell on huomannut, että HKKK:n vuoden 1999 loppuun 

mennessä suorittama ympäristötoiminta on ollut vielä kovin pinnallista. Mitään 

konkreettista (ympäristöraportti, -strategia, -politiikka) ei ole vielä saatu aikaan vaan 

lähinnä on lausuttu kauniita sanoja ympäristön puolesta. Näkyvien toimenpiteiden 

toteuttaminen on kuitenkin paljon vaativampaa ja vasta silloin todellinen kiinnostus 

ympäristöä kohtaan mitataan. Omat havaintoni tukevat osittain Rtidellin näkemyksiä. 

Esimerkiksi HKKK:n ympäristöraportti joka piti julkaista tammikuussa 2000 on vielä 

marraskuussa 2000 työn alla. Aikataulu on siis viivästynyt lähes vuodella. 

Positiivisella puolella merkille pantakoon henkilökunnan pohdittavaksi annettu 

^ehdotus uudeksi strategiaksi. Se viittaa toiminnan avoimuuteen ja pyrkimykseen ottaa 

kaikki huomioon päätettäessä koko organisaatiota koskevista asioista.

6. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN HYÖDYNTÄMINEN & TUTKIMUKSEN 

TOTEUTTAMINEN

6.1 Tutkimuksen sisällöstä

Edellä on esitetty eräänlainen yleiskatsaus 1990-luvulla maailman yliopistoissa 

tehtyyn ympäristötyöhön. Nyt siitä on tarkoitus poimia olennaisimmat osat 

käytettäväksi johtamisen laitoksen tutkimisessa. Tämän tutkimuksen päätavoitteena 

on muotoilla ympäristöohjelma organisaatiot ja johtaminen -aineelle. Siihen liittyy 

aineen oman ympäristöohjelman alkuun paneminen sekä sen organisoinnin ja 

toteuttamisaikataulun miettiminen.

Osin tutkimusta on ollut helppo tehdä, sillä HKKK:ssa on jo aikaisemmin tehty 

koulun ympäristövaikutuksia kartoittavia tutkimuksia (aiemmin esitellyt pro gradu - 

tutkielmat). Niissä on käsitelty koulun opetuksen ja tutkimuksen vaikutuksia 

(Yrjänäinen 1999), kouluorganisaation kehittämismahdollisuuksia

ympäristöystävällisempään suuntaan (Peltonen 1998) sekä ympäristölaskentatoimen 

näkökulmaa (Rüdell 2000). Se mikä aiemmin kirjoitetuista tutkielmista on puuttunut, 

on ehdotus ympäristöpolitiikasta ja ympäristöohjelmasta. Tästä johtuen organisaatiot 

ja johtaminen -aineen ympäristöohjelman suunnittelussa on käytetty mallina Lundin 

yliopiston International Institute for Industrial Environmental Economics -instituutin
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ympäristöpolitiikkaa. Vaikka se on nimetty ympäristöpolitiikaksi, on se 

todellisuudessa niin käytännönläheinen, että se on lähempänä ympäristöohjelmaa kuin 

-politiikkaa.

Y mpäristöohj elma

Ympäristöohjelman kehittäminen on jo aloitettu, sillä Greensealin konsultti Jesse 

Mether kävi 6.11.2000 kertomassa Green Office -ympäristöj äij estelmän 

ominaisuuksista ja vaatimuksista. Tämän pohjalta päätettiin aloittaa 

ympäristötyöryhmän kokoaminen toimivan ympäristöohjelman rakentamiseksi 

organisaatiot ja johtaminen -aineelle. Tämä vaatii kuitenkin niin paljon aikaa, että sitä 

ei vielä tämän tutkimuksen kuluessa tulla saamaan valmiiksi. Tavoitteena on, että 

tutkielmani toimii ympäristökatselmuksena, jonka pohjalta ympäristöohjelma voidaan 

suunnitella ja toteuttaa. Green Office -ympäristöjäijestelmä valittiin esikuvaksi sen 

takia, että se on nimensä mukaisesti suunniteltu käytettäväksi toimistoympäristössä, 

jollaista HKKK:n johtamisen laitos edustaa. Lisäksi se on melko helppo toteuttaa 

verrattuna esimerkiksi EMÄS -ympäristöj ohtamisj äij estelmään, sillä se ei vaadi 

akkreditoidun (päteväksi todetun) todentajan hyväksymää ympäristöselontekoa.

Ympäristövaikutusten jaottelu & toimenpideaikataulun suunnittelu

Mietittäessä ympäristövaikutusten jaottelua organisaatiot ja johtaminen -aineen 

ympäristöohjelmaa varten, on vaikutuksia otettu niin Helsingin yliopiston, Tampereen 

yliopiston, Lapin yliopiston kuin Lundin yliopiston käyttämistä malleista. 

Ehdotuksessa organisaatiot ja johtaminen -aineen ympäristöohjelmaksi 

ympäristövaikutusten aiheuttajia ovat opetus ja tutkimus, paperi, energia (sähkö ja 

lämpö), matkustus, jätehuolto sekä osin hankinnat. Hankintojen pienempi osuus 

johtuu siitä, että johtamisen laitos on osa HKKK:a ja suuri osa hankinnoista hoidetaan 

keskitetysti koko koulun osalta. Tämä pienentää vaikutusmahdollisuuksia hankintojen 

laatuun ja määrään. Jaottelussa ei olla menty pikkuseikkoihin, vaan ollaan pyritty 

keskittymään sellaisiin asioihin, joilla todella on merkitystä.
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Toimenpideaikataulun suunnittelussa on käytetty apuna muiden yliopistojen 

aikatauluista saatuja kokemuksia. Tarkoituksena on ollut luoda haasteellinen, mutta 

saavutettavissa oleva aikataulu. Käytännössä tähtäin on asetettu seuraavan kahden 

vuoden ajalle.

Tutkittaessa johtamisen laitoksen toimintaa on esillä ollut myös organisaatiot ja 
johtaminen -aineen budjetti. Tällä hetkellä tilijaottelussa ei oteta huomioon 

ympäristövaikutuksia, mutta tässä tutkimuksessa päätettiin kokeilla Riidellin (2000) 

HKKK:lie ehdottamaa tilijaottelua pienin muutoksin. Listaan on lisätty neljä uutta 

tiliä: Elintarvikkeet, Henkilökuntapalvelut, Palkat sekä Muut. Henkilökuntapalvelut, 

Palkat sekä Muut -tilit ovat ainoat, joiden kulut eivät sisällä ympäristövaikutuksia.

Lista 5.3 Tilijaottelu organisaatiot ja johtaminen -aineen budjetissa

1) Kiinteistö

2) Vuokrat

3) Kalusteet

4) ATK-palvelut

5) Koneet

6) Tietoliikenne

7) Liikenne

8) Siivous-ja jätehuolto

9) Toimistotarvikkeet

10) Paperi

11) Kirjallisuus

12) Elintarvikkeet

13) Henkilökuntapalvelut

14) Palkat

15) Muut



36

Uuden tilijaottelun avulla pystytään näkemään erilaisia ympäristövaikutuksia 

aiheuttavien lähteiden rahalliset osuudet laitoksen toiminnassa. Näin on helpompaa 

myös havaita mahdolliset säästökohteet.

6.2 Tutkimuksen toteuttamisesta

Tutkimustyöskentely tapahtui johtamisen laitoksen tiloissa aikavälillä 1.10.- 

15.12.2000. Tutkimukseen sisältyi kyselytutkimuksen suorittaminen opiskelijoiden ja 

henkilökunnan keskuudessa. Opiskelijakysely jäljestettiin ensin ympäristöaiheisella 

johtamisen kurssilla ja sitten strategiapainotteisella johtamisen kurssilla. Kysely 

suoritettiin kahteen kertaan sen takia, että ympäristöaiheisen kurssin opiskelijoiden 

vastaukset olisivat saattaneet antaa liian ympäristöystävällisen kuvan opiskelijoiden 

asenteista. Tästä johtuen otosta päätettiin tasapainottaa teettämällä kysely myös 

kurssilla, jolla ympäristöasiat eivät olleet niin voimakkaasti esillä.

Opiskelij akyselyiden sisällöt poikkesivat toisistaan vain hieman. Molemmat 

kyselylomakkeet (liitteet 1 ja 2) sisälsivät kolme monivalinta- ja yhden avoimen 

kysymyksen. Henkilökunnan keskuudessa suoritettu kysely (liite 3) sisälsi viisi 

monivalintakysymystä. Henkilökuntakyselyn tuloksiin tullaan viittaamaan aina luvun 

vastaavissa kohdin. Koska kyselyt olivat melko lyhyitä, nähtiin olennaiseksi tehdä 
myös haastattelu. Kohteeksi valittiin organisaatiot ja johtaminen -aineesta 

valmistunut ekonomi Sampo Niskanen, joka oli kiijoittanut ympäristöaiheisen pro 

gradu -tutkielman. Hänen uskottiin omaavan hyvän omakohtaisen näkemyksen 

HKKK:n ympäristöaiheisen opetuksen laadusta ja hyödyllisyydestä työelämässä.

Tutkimuksessa suoritettiin myös energiamittauksia henkilökunnan tietokoneissa sekä 

johtamisen laitoksen kopiokoneissa ja tulostimissa. Erilaiset tilastotiedot, kuten 

johtamisen laitoksen budjetti, Arkadian kiinteistön sähkön- ja kaukolämmön kulutus, 

ympäristöaiheisten projektien saama rahoitus jne. saatiin haastattelemalla 

ympäristöasioihin liittyviä henkilöitä organisaation sisä-ja ulkopuolelta.
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7. HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JOHTAMISEN LAITOS

7.1 Johtamisen laitos - sijainti & henkilöstö

Helsingin Kauppakorkeakoulun johtamisen laitos toimii uusituissa Arkadian tiloissa 

osoitteessa Lapuankatu 6. Laitokselle on varattu tilat sekä vanhasta rakennuksesta että 

uudesta siivestä. Vanhan puolen kolmannessa kerroksessa toimii organisaatiot ja 

johtaminen, kun taas uudella puolella niinikään kolmannessa kerroksessa tiloja 

käyttävät yritysjuridiikka ja tietojäijestelmätiede. Yhteensä johtamisen laitokselle on 

varattu lattiapinta-alaa 580m2. Tästä E-osassa (vanha siipi) sijaitsee 460m2 ja F- 

osassa (uusi siipi)120m2. Laskennassa on otettu huomioon ainoastaan laitoksen 

henkilökunnan tilat. Luku kasvaisi huomattavasti, mikäli mukaan laskettaisiin myös 

johtamisen laitoksen opetuksessa käytettävien luokkahuoneiden pinta-alat.

Tällä hetkellä (syksy 2000) 44 henkilön työtilat sijaitsevat johtamisen laitoksella. 

Heistä 27 työskentelee Organisaatiot ja johtaminen -aineessa, 12 

Tietojärjestelmätieteessä ja viisi Yritysjuridiikassa. Laitoksen hallintotehtävät 

työllistävät kolme henkeä. Lukuun on laskettu ainoastaan laitoksella päivittäin 

työskentelevät ihmiset. Tämän lisäksi johtamisen laitoksella työskentelee jonkin 

verran määräaikaista henkilökuntaa. Henkilöstön jakautuminen eri tehtäviin aineittain 

on nähtävissä taulukosta 7.1.

Taulukko 7.1 Henkilöstö johtamisen laitoksella

Henkilö

kunta

Aine

Professorit Yliassis

tentit

Assistentit Tutkijat Graduate

School -

tutkijat

Tunti

opettajat

Yhteensä

Org. ja

johtaminen

4 3 4 12 4 0 27

Tietojärjes

-telmätiede

5 2 3 0 1 1 12

Yritys

juridiikka

2 1 2 0 0 0 5

Yhteensä 11 6 9 12 5 1 44
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Ympäristöasioiden parissa henkilökunnasta työskentelee tällä hetkellä kuusi henkeä, 

jokainen organisaatiot ja johtaminen -aineessa. Työn sisältöön kuuluu niin tutkimus- 

kuin opetustyötä.

7.2 Laitteisto & esimerkkilukuja johtamisen laitokselta

Mikrotuen arvion (käytönohjelmoija Marko Nukarinen 13.12.2000) mukaan 

johtamisen laitoksella on verkossa noin 50 tietokonetta, joista 10-15 kappaletta on 

kannettavia. Arviointia vaikeuttaa määrän jatkuva heilahtelu, sekä kattavan 

kartoituksen puuttuminen. Sellainen on meneillään, mutta ei vielä tätä tutkimusta 

tehtäessä ollut valmistunut. Yhteisessä käytössä olevia kopiokoneita on kaksi 

kappaletta ja yhteisiä printtereitä neljä kappaletta. Lisäksi muutamilla henkilöillä on 

henkilökohtaisessa käytössä olevia printtereitä ja skannereita.

Tietokoneiden hankinnassa ei ole mitään virallista uusimisaikataulua, vaan hankinnat 

tehdään tapauskohtaisesti. Hankinnoista on annettu ohjeet vihreässä 

hankintamatriisissa, jossa suositellaan hankkimaan joutsenmerkittyjä koneita 

virransäästöllä varustettuna. Tulostimien hankinnassa suositellaan sellaisia tulostimia, 

jotka pystyvät kaksipuoliseen tulostamiseen ja mahduttamaan useamman sivun 

yhdelle arkille. Laitteiden tulisi olla myös varustettu virransäästötoiminnolla. ATK- 

laitteiden tilaukset kulkevat Help Deskin kautta. Kopiokoneiden hankinnoista vastaa 

HeSE print. Laitteiden hankintasuositukseksi on annettu Xerox Green Line - 

tuotesarja.

Henkilöstön käyttämien resurssien keskiarvo

Johtamisen laitoksen työntekijöiden keskimääräiset kulutuslukemat ja heidän 

käytettävissään olevat laitteet ovat esitetty kootusti taulukossa 7.2. Luvut ovat koko 

laitoksen lukuja jaettuna henkilökunnan lukumäärällä.
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Taulukko 7.2. Keskimääräisiä lukuja johtamisen laitoksen työntekijöiden kulutuksesta

Resurssilaji Pinta-ala Laitteisto Paperi Sähkö

Keskiarvo 13,2 m2/ henk. PC: 1,1/ henk.

Tulostin: 0,1/ henk.

Kopiokone:0,05/henk.

47sivua/

työpäivä,

4kWh/

työpäivä

Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on siis oma tietokone. Tulostimia on yksi 

kymmentä henkeä kohden ja kopiokoneita yksi kahtakymmentä henkeä kohden. Noin 

neljän kilowattitunnin päivittäinen sähkönkulutus tarkoittaa kahden markan 

kustannuksia henkeä kohden.

8. OPETUS JA TUTKIMUS

Opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuu välillisiä ympäristövaikutuksia. Kun 

opiskelijat valmistuessaan alkavat vaikuttamaan yhteiskunnassa, on koulussa saaduilla 

opeilla suuri merkitys heidän käyttäytymiseensä. Näin koulussa annetun opetuksen 

vaikutus näkyy vasta välillisesti opiskelijoiden toiminnan kautta.

8.1 Aineiden esittely

Johtamisen laitos tarjoaa opetusta kolmessa eri pääaineessa: Organisaatiot ja 

johtaminen, Tietojärjestelmätiede ja Yritysjuridiikka. Ympäristöllisesti 

mielenkiintoinen sivuaine on organisaatiot ja johtaminen-aineen tarjoama 

ympäristötalous ja johtaminen -kokonaisuus. Seuraavaksi nämä aineet esitellään 

hieman tarkemmin.

Organisaatiot ja johtaminen

Aine tutkii organisaatioita ja niissä tehtävää johtamistyötä. Opetuksessa perehdytään 

osaamisen, johtamisen ja organisoinnin kysymyksiin. Opetuksessa pyritään 

valmentamaan oppilaita kriittiseen ajatteluun. Pääaineopiskelijoille pyritään antamaan
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sekä teoreettisia valmiuksia että käytännön työkaluja liiketoiminnan johtamiseen ja 

kehittämiseen. Pääaineopiskelijat voivat keskittyä opinnoissaan joko strategiseen 

johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen tai organisointiin ja kehittämiseen.

T i etoj ärj estelmätiede

Tietojärjestelmätiede painottuu tietotekniikan liiketaloudelliseen hyväksikäyttöön. 

Opetuksessa keskitytään esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tietotekniikan 

avulla, tietojärjestelmien kehittämiseen ja tietojärjestelmien vaikutuksiin, sekä 

elektronisen liiketoiminnan strategioihin. Tietojärjestelmätieteessä opiskelijalle 

tarjotaan kaksi suuntautumismahdollisuutta: yrityksen tietojärjestelmät sekä 

elektroninen liiketoiminta.

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikassa opiskelija voi yhdistää sopivaksi katsomiinsa taloustieteiden 

opintoihin ammatilliset valmiudet antavat yritysjuridiikan opinnot. Tavoitteena on 
tarjota opiskelijalle pitkälle menevät tiedot yritystoimintaa sääntelevästä normistosta. 

Painopistealueina yritysjuridiikassa ovat sopimustoiminta ja markkinoinnin sääntely 

kotimaisessa ja kansainvälisessä kaupassa, yhtiöoikeus, rahoitusmarkkinoiden 

sääntely sekä kotimaisen ja kansainvälisen yritystoiminnan verotus. Yritysjuridiikassa 

opiskelija saa kahden pakollisen kurssin (yritysjuridiikan perusteet ja -jatkokurssi) 

jälkeen muodostaa haluamansa pääainekokonaisuuden mielensä mukaisesti.

Ympäristötalous ja johtaminen - sivuaine

Ympäristötalous ja johtaminen on Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskeltava 

ympäristöaiheinen sivuaine. Sen laajuus on 16 opintoviikkoa, eli opiskelija suorittaa 

neljä kurssia. Pakollisia kursseja on vain yksi: Kansantaloustieteen tarjoama 
Ympäristötaloustiede. Loput kurssit opiskelijat voivat valita useiden eri laitosten 

tarjonnasta. Ympäristöaiheisia kursseja tarjoavia aineita ovat englanti, filosofia, 

kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi ja organisaatiot ja johtaminen. 

Sivuaineessa opiskelijat perehdytetään esimerkiksi ympäristönsuojelun taloudellisiin
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lähtökohtiin, kuluttajien ympäristökäyttäytymiseen sekä ympäristöajattelun 

suuntauksiin.

Aineiden esittelyt: HKKK Opinto-opas 2000-01

Johtamisen laitoksen intemet-sivut esittelevät ympäristöohjelman seuraavasti:

Concern for the environment and sustainable development face business companies and other 

organizations with many challenges. Some of these are quite practical: how to improve the 

environmental quality of products, how to evaluate environmental performance, or what can be 

expected of environmental management systems? Environmental and sustainability issues may also 

challenge organizations on the more fundamental levels of organizational learning, interorganizational 

relations and organizational change. Finally, concern for the environment and sustainability brings to 

light fundamental issues of the relationship between humans, nature, knowledge and control. These are 
some of the issues currently addressed by the Organization and the Environment program. The 

program was launched in 1993 by the Department of Management at the Helsinki School of Economics 

and Business Administration (HSEBA). It includes both research and teaching activities. 

Ættp://www.hkkk.fï/organisaatioU

8.2 Ympäristöasioiden näkyminen muilla kuin ympäristökursseilla

Henkilökunnan näkemys ympäristöasioiden tärkeydestä opetuksessa oli 

mielenkiintoinen tutkimuskohde kahdestakin syystä: ensiksikin mikäli kysely 

suoritetaan vuosittain, on mielenkiintoista vertailla mihin suuntaan ympäristöasioiden 

arvostus opetuksessa tulee kehittymään. Toiseksi, opettajien ja opiskelijoiden 

näkemykset ympäristöasioiden näkyvyydestä saattavat erota suurestikin. Kun 

opiskelijoille teetetään vastaava kysely, niin päästään tutkimaan kuinka suuria 

näkemyserot ovat.

Henkilökuntakyselyssä johtamisen laitoksen 44:stä työntekijästä 37 vastasi kyselyyn. 

Näin kaikkiaan 84% henkilökunnasta osallistui tutkimukseen. Vastaajat saivat jatkaa 

väittämää ”Ympäristöasiat näkyvät opetuksessani (pois lukien varsinaiset 

ympäristökurssit)” haluamallaan tavalla. Taulukossa 8.1 on esitetty eri vaihtoehdot ja 

niiden saama kannatus.
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Taulukko 8.1 Ympäristöasioiden näkyminen opetuksessa

Vaihtoehto Merkittävästi Jonkin verran,

satunnaisesti

Ympäristöasiat

eivät liity opetta

miini kursseihin

Yhteensä

Lukumäärä 6 kpl 9 kpl 15 kpl 30 kpl

Vastauksia tutkittaessa on huomattava, että seitsemän vastaajaa on jättänyt tämän 

kohdan tyhjäksi. Tämä johtuu siitä, että kaikki henkilökunnan jäsenet eivät osallistu 

opettamistyöhön. Vastaajista 50% koki, etteivät ympäristöasiat liity heidän 

opettamiinsa kursseihin. Ehkä ympäristöasiat koetaan vielä mieluummin omaksi, 

erilliseksi kokonaisuudekseen, kuin osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Toinen 50% 

vastaajista näki ympäristöasioiden liittyvän heidän opetukseensa ainakin jossain 

määrin. Heistä kuuden mielestä (20% vastaajista) ympäristöasiat liittyivät 

merkittävästi omaan opetukseen. Näin näyttäisi siltä, että asenteet ympäristöä kohtaan 
ovat melko positiiviset.

8.3 Ympäristöaiheisten kurssien suoritukset

Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 

ympäristöaiheisia kursseja kaikkiaan kuudessa eri aineessa. Ne ovat : 

kansantaloustiede, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, laskentatoimi, filosofia 

ja kielet. Suoritettujen opintoviikkojen määrä eri aineiden ympäristökursseilla on 
vaihdellut melkoisesti 90-luvun loppupuolella, kokonaismäärän pysytellessä kuitenkin 

pääosin samana.
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Taulukko 8.2 Suoritetut opintoviikot HKKK:n ympäristökursseilla aineittain

"\Lukuvuosi

Aine 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00

Kansantaloustiede 12 48 32 92 104 44

Markkinointi 160 0 184 44 72 48

Org. ja johtaminen 196 236 172 184 148 204

Laskentatoimi 0 52 14 16 18 16

Filosofia 36 8 56 36 32 16

Kielet 270 266 160 256 128 144

Yhteensä 674 610 618 628 502 472

Kielet ja Organisaatiot ja johtaminen ovat taulukon mukaan vastanneet 

ympäristökurssisuoritusten pääosasta. Viimeisen kahden vuoden aikana painopiste on 

ehkä hieman siirtynyt Organisaatiot ja johtaminen - aineen puolelle. Yhteismäärästä 

Organisaatiot ja johtaminen - aineen osuus on pysytellyt 30 %:n tuntumassa lukuun 

ottamatta muutamana vuonna ollutta piikkiä (95-96 ja 99-00), jolloin osuus on ollut 

40%:n luokkaa.

Ympäristökurssien suoritukset organisaatiot ja johtaminen -aineessa

Tarkasteltaessa organisaatiot ja johtaminen -aineessa suoritettujen ympäristökurssien 

määrää ajanjaksolla 1994-2000, on silmiinpistävää trendin puuttuminen. Kertaakaan 

ei ole kurssien suoritusmäärä noussut (tai laskenut) kahta vuotta peräjälkeen. 

Huippulukuvuotena 1995-96 organisaatiot ja johtaminen -aineessa suoritettiin 

ympäristökursseja 236:n opintoviikon verran. Pienin luku osui lukuvuoteen 1998-99, 

jolloin suorituksia kertyi ainoastaan 148 opintoviikkoa. Nyt kuluvasta lukuvuodesta ei 

voida vielä sanoa lopullista arviota, sillä opintorekisteri on päivitetty vasta elokuun 

loppuun asti. Joka tapauksessa määrä tulee jälleen kasvamaan, eli heilahtelu tuntuu 

jatkuvan.
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Taulukko 8.3 Suoritetut opintoviikot organisaatiot ja johtaminen -aineen

ympäristökursseilla

Lukuvuosi 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00

Opintovkot 196 236 172 184 148 204

Ympäristökurssisuoritusten j akautuminen organisaatiot ja johtaminen -aineessa

Ympäristökurssitarjonta on pysynyt samana läpi ajanjakson. Opiskelijoilla on ollut 

valittavanaan kolme kurssia: Ympäristö ja liiketoiminta, Ympäristöjohtaminen- 

kiijapaketti sekä Ympäristötutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - 

lukemisseminaari. Kurssien suoritusmäärä on vaihdellut melko paljon, niin kuin 

kokonaismäärän suuri vaihtelu antoi odottaakin. Järjestys on silti pysynyt käytännössä 

koko ajan samana. Eniten suorituksia on saatu kurssista Ympäristö ja liiketoiminta, 

seuraavaksi eniten Ympäristöjohtaminen -kiijapaketista ja Ympäristötutkimuksen 

ajankohtaisia kysymyksiä -lukemisseminaari on kerännyt vähiten suorituksia. 

Järjestys selittyy kurssien tyyppieroilla. Ympäristöjä liiketoiminta on D-tason kurssi, 

muut ovat E-tason kursseja ja näin ollen vaativampia.

Taulukko 8.4 Ympäristöaiheisilla kursseilla suoritetut opintoviikot Organisaatiot ja 

johtaminen — aineessa

"—-— Lukuvuosi

Kurssi 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00

Ympäristöjä liiketoiminta 132 120 124 84 64 116

Y mpäristöj ohtaminen 64 72 8 56 48 44

Ympäristötutkimuksen suuntaukset 0 44 40 44 36 44

Yhteensä 196 236 172 184 148 204
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Ympäristöaiheiset pro gradu -tutkielmat

Organisaatiot ja johtaminen - aineessa tehdään suhteellisesti eniten ympäristöaiheisia 

tutkielmia. Kim koko HKKK:ssa ympäristöaiheisten tutkielmien osuus on 4 %, on 

suhdeluku organisaatiot ja johtaminen - aineessa yli 10 %. Tämä kertoo osaltaan 

ympäristöasioiden painottamisesta johtamisen laitoksella annettavassa opetuksessa. 

Tarkasteltaessa tehtyjen tutkielmien määrää eri vuosina, voidaan todeta sen pysyneen 

hyvin tasaisena. Vain vuonna 1997 tutkielmien määrä putosi merkittävästi alemmaksi 

kuin yleensä.

Taulukko 8.5 Ympäristöaiheiset tutkielmat Organisaatiot ja johtaminen - aineessa

Vuosi 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Graduja 3 4 1 4 4 2

Ympäristöaiheiset gradut näyttävät siis saaneen pysyvän jalansijan muiden aiheiden 

joukossa. Seuraava askel johtamisen laitokselle onkin kasvattaa ympäristöaiheisten 

gradujen määrää. Tämä vaatii ympäristökurssien nykyistä voimakkaampaa 

esilletuontia. Ympäristöaiheisten tutkielmien keskiarvo on vastannut aineen kaikkien 

tutkielmien keskiarvoa, joten laadullisesti merkittäviä eroja aiheiden välillä ei ole 

ollut.

Tässä vielä ympäristöaiheiset tutkielmat lueteltuna tekijöittäin:

Elli af Heurlin: Ympäristöasioiden hallintajäijestelmien käyttöönotto yrityksissä. 

1995.

Aija Kinnarinen: Ympäristö- ja kannattavuusvaatimusten yhteensovittaminen, case 

päivittäistavarakaupan jakelu. 1995.

Jukka Mäkinen: Yritys yhteiskunnallisena toimijana - moraalinen vastuu tulevista 

sukupolvista. 1995.

Susanna Kaila: Ympäristöystävällisen tuotesuunnittelun integrointi tuotekehitykseen, 

case Nokia Telecommunicationsin Switching Platforms -yksikkö. 1996.
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Mervi Pänkäläinen: Ruotsalaisten energiayhtiöiden ympäristöviestintä

sidosryhmilleen. 1996.

Inga-Maria Ramstedt: Henkilöstön kehittäminen ja ympäristökysymysten sille 

asettamat haasteet. 1996.

Henrik Sjöblom: A study in environmental management systems - comparison 

between BS 7750, ISO 14001 and EMAS -regulation. 1996.

Sampo Päällysaho: Ympäristöasiat yrityksen sidosryhmäsuhteissa - Case: Kesko 

Oy:n sidosryhmien ympäristömielipiteiden kartoitus. 1997.

Eeva-Maria Koski: Metsäteollisuuden ensikokemukset ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmistä. 1998.

Meri Peltonen: Organisaation toiminnan kehittäminen ympäristöystävälliseksi - 

esimerkkinä Helsingin kauppakorkeakoulu. 1998.

Juulia Siikala: Toimintojohtaminen ympäristöjohtamisen työkaluna. Ympäristöasiani 

hallinta ja tuottavuushyödyt. 1998.

Petri Teiramaa: Metsäkonfliktit ja paperinkierrätys Suomen metsäteollisuuden 

ympäristöhaasteina. 1998.

Virpi Kantoluoto: Eettinen ja ympäristöeettinen sijoittaminen: tilanne ja tulevaisuuden 

mahdollisuudet. 1999.

Riikka Lammi: Corporate Social Reporting: Guidelines, international practices and 

the current situation in Finland. 1999.

Anne Maria Oksanen: Ympäristöraportointi ja raportoinnin arvokriteerit. 1999.

Melanie Yijänäinen: Ympäristöekonomit työmarkkinoilla - Tutkimus 

ympäristötehtäviin rekrytoimisen esteistä ja mahdollisuuksista. 1999.

Sampo Niskanen: Y mpäristöjohtamisj äij este Imien vaikutus ympäristönsuojelun 

tasoon. 2000.

Kati Rahikainen: Temperoitunut ympäristöradikalismi. 2000.
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8.4 Opetuksen ympäristökeskeisyys ja sen vaikutus henkilökohtaisiin arvoihin 

(kyselytutkimus opiskelijoiden keskuudessa)

Opiskelijoiden näkemyksiä johtamisen laitoksen kurssien ympäristökeskeisyydestä ja 

niiden vaikutuksista omiin arvoihin tutkittiin teettämällä kysely opiskelijoiden 

keskuudessa. Kysely teetettiin ensin Ympäristö ja liiketoiminta- kurssilla ja sen 

jälkeen Yrityksen johtaminen -kurssilla. Kyselylomakkeet erosivat toisistaan joiltain 

osin (liitteet 1 ja 2). Kyselyiden tulokset esitetään yhteneväisiltä osuuksiltaan kootusti. 

Muuten kyselyihin viitataan erikseen.

Ympäristö ja liiketoiminta kurssin kyselylomakkeessa oli kaksi 

monivalintakysymystä, yksi monivalintaväittämä ja yksi avoin kysymys. Kurssille 

osallistuvista 35:stä opiskelijasta 21 (60%) osallistui kyselyyn. Yrityksen johtaminen 

-kurssin kyselylomakkeessa oli kaksi monivalintakysymystä, yksi 

monivalintaväittämä ja kaksi avointa kysymystä. Kyselyyn vastasi 36 opiskelijaa 

70:stä kurssille osallistuvasta. Näin kaikkiaan 57 opiskelijaa vastasi kyselyyn. 

Seuraavassa kyselyjen tulokset.

Ympäristöasioiden näkyminen johtamisen laitoksen kursseilla

Molemmissa kyselylomakkeissa haluttiin ensimmäiseksi tietää kuinka olennaisessa 

roolissa ympäristöasiat ovat johtamisen laitoksen kursseilla olleet. Toisin sanoen, 

onko ympäristöasioiden opetus keskittynyt ainoastaan varsinaisille 

ympäristökursseille? Opiskelijoiden vastaukset ovat esitetty taulukossa 8.6.

Taulukko 8.6 Ympäristöasioiden näkyminen johtamisen kursseilla

" Ympäristöasiat ovat olleet hyvin esillä käymilläni johtamisen laitoksen järjestämillä 

kursseilla (pois lukien varsinaiset ympäristökurssit) ”

Vaihtoehto Eivät ollenkaan Jonkin venan Merkittävästi Yhteensä

Lukumäärä 36kpl 16 kpl 2 kpl 54 kpl
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Vastausten yhteislukumäärästä voimme nähdä, että kolme opiskelijaa jätti vastaamatta 

tähän kohtaan. Syynä siihen oli ainakin yhdessä tapauksessa se, että vastaaja ei ollut 

aikaisemmin ollut johtamisen laitoksen järjestämillä kursseilla. Eniten herättää 

huomiota ensimmäisen vaihtoehdon saama suuri suosio. Jopa 67% oli sitä mieltä, että 

ympäristöasiat eivät olleet näkyneet ollenkaan johtamien laitoksen järjestämillä 

kursseilla. Tämä viittaa siihen, että ympäristöopetus on todellakin keskittynyt 

ainoastaan varsinaisille ympäristökursseille. Vain kaksi opiskelijaa oli sitä mieltä, että 

ympäristöasiat näkyvät johtamisen laitoksen kursseissa merkittävästi.

Yrityksen johtaminen -kurssin kyselyssä opiskelijoita pyydettiin nimeämään jokin 

peruskurssi, jolla ympäristöasiat olisivat olleet hyvin esillä. Tämä koettiin ilmeisen 

vaikeaksi, sillä vain viisi opiskelijaa olivat pystyneet nimeämään jonkin kurssin. 

Kannatusta saivat: Ympäristö ja liiketoiminta (3 kpl), Ympäristöjohtaminen (1 kpl) 

sekä Ympäristötaloustiede (1 kpl). Mikään näistä kursseista ei kuulu HKKK:n 

yleisopintoihin, vaan ne ovat aineopintoihin kuuluvia kursseja. Tämä lisää entisestään 

kysymyksiä ympäristön näkyvyydestä perusopinnoissa.

Kurssien vaikutus omiin ympäristöasenteisiin

Onko ympäristöaiheisilla kursseilla vaikutusta opiskelijoiden ympäristöasenteisiin, ja 

jos on, niin kuinka paljon? Mikäli ympäristöasenteisiin voidaan vaikuttaa oikealla 

opetuksella, niin se tulisi näkymään myöhemmin merkittävästi valmistuneiden 

ekonomien päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. Tätä asiaa tutkittiin 

ainoastaan Ympäristö ja liiketoiminta -kurssin kyselyssä. Tutkimustulokset on 

esitetty taulukossa 8.7.
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”Koetko johtamisen laitoksen kursseilla olleen vaikutusta omiin ympäristöasenteisiisi 

ja käyttäytymiseen?”

Taulukko 8.7 Kurssien vaikutus omiin ympäristöasenteisiin

Vaihtoehto Jopa

negatiivisesti

Ei vaikutusta Hieman

positiivisesti

Merkittävästi

positiivinen

vaikutus

Yhteensä

Lukumäärä 0 kpl 9 kpl 8 kpl 2 kpl 19 kpl

Suuri enemmistö, 89% asettui siis keskimmäisten vaihtoehtojen taakse. He kokivat 

johtamisen laitoksen kurssien vaikutuksen olleen vähäinen, joskin hieman 

positiivinen. Vaihtoehto ”ei vaikutusta” sai 47%:n kannatuksen ja ”hieman 

positiivinen vaikutus” 42%:n kannatuksen. Kukaan ei kokenut johtamisen laitoksen 

kurssien vaikuttaneen negatiivisesti ympäristöarvoihin, mutta kaksi vastaajaa (11%) 

kokivat kursseilla olleen merkittävästi positiivinen vaikutus heidän 

ympäristöasenteisiinsa ja -arvoihin. Kaksi opiskelijaa jätti vastaamatta tähän 

kysymykseen. Ympäristökursseilla ei siis ole merkittävää vaikutusta 

ympäristöasenteisiin tai käyttäytymiseen. Tästä huolimatta niistä saatava informaatio 

ja ideat ovat välttämättömiä ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi.

Ympäristöaiheisten kurssien määrä

Tällä hetkellä johtamisen laitos jäljestää kolme ympäristöaiheista kurssia. Opiskelijat 

saivat Ympäristö ja liiketoiminta -kurssin kyselyssä arvioida kurssien määrän 

riittävyyttä.

Taulukko 8.8 Ympäristöaiheisten kurssien määrä

"Mitä mieltä olet johtamisen laitoksen tarjoamien ympäristöaiheisten kurssien 

määrästä (3 kurssia)?"

Vaihtoehto Pitäisi vähentää Sopivasti Tulisi lisätä Yhteensä

Lukumäärä 1 kpl 11 kpl 7 kpl 19 kpl
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Enemmistö opiskelijoista, 11 kaikkiaan 19:sta vastanneesta (58%) oli tyytyväinen 

nykyiseen ympäristökurssitaijontaan. On kuitenkin pantava merkille 

ympäristökurssien määrän lisäämistä kannattavien opiskelijoiden osuus. Heitä oli 

seitsemän, eli 37%. Tämä voi johtua siitä, että opiskelijat kokevat ympäristöasioiden 

tärkeyden kasvavan koko ajan, eikä kolme kurssia ole enää riittävä määrä tätä tarvetta 

palvelemaan. Yksi opiskelija halusi ympäristökurssien määrää vähennettävän. Kaksi 

opiskelijaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tietoisuus Ympäristötalous ja johtaminen -sivuaineesta

Yrityksen johtaminen -kurssin kyselyssä kysyttiin opiskelijoilta myös tietoisuutta 

ympäristöaiheisen sivuaineen olemassaolosta. Tulokset on esitetty taulukossa 8.9.

Taulukko 8.9 Tietoisuus ympäristösivuaineesta

”Tiesitkö, että HKKK.ssa on mahdollista suorittaa sivuaineena ympäristöaiheinen 

kokonaisuus ”Ympäristötalous ja johtaminen ”? ”

Vaihtoehto en Kyllä Yhteensä

Lukumäärä 9 kpl (25%) 27 kpl (75%) 36 kpl

Tietoisuus sivuaineesta on siis kohtuullisen hyvä. Sataan prosenttiin tuskin koskaan 

päästään, mutta jonkin verran jää parantamisen varaa. Tavoitteeksi voisi ottaa 85%:n 

tason.

Omia ajatuksia ympäristöasioiden opetuksesta

Viimeiseksi opiskelijoilta kysyttiin seuraavasti: ”Onko jotain muuta mitä haluaisit 

sanoa tai ehdottaa liittyen ympäristöasioiden opetukseen johtamisen laitoksella?” 

Tämä kysymys tuotti monia hyviä ideoita ja ajatuksia, tässä niistä muutamia:

Markkinoikaa enemmän Ympäristötalous ja -johtaminen sivuainekokonaisuutta!
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Ympäristöasiat pitää liittää myös muiden kurssien sisältöön siltä osin kuin ne 

soveltuvat. Tämä siksi, että näin odotetaan myös yrityksissä tehtävän eli утр.asioiden 

pitäisi olla osa jokapäiväistä toimintaa, ei erillinen osa-alueensa.

Yksi ympäristökurssi voisi olla pakollinen.

Vastauksista oli luettavissa, että ympäristökurssit eivät ole tarpeeksi näkyvillä tämän 

hetken kurssitaijonnassa. Jotta opiskelijat saataisiin enemmän kiinnostuneiksi 

ympäristöasioista tulisi johtamisen laitoksen markkinoida voimakkaammin 

ympäristökurssejaan ja osoittaa näin tukea ко. koulutussuunnalle. Nykyisten kurssien 

taso koettiin yleisesti korkeaksi. Mielipiteiden joukossa oli myös kannanottoja siitä, 

minkä laitoksen alaisuuteen ympäristöasioiden opettaminen kuuluu.

Mielestäni ympäristöasioiden opetus ei kuuluisi johtamisen laitokselle. Johtamista 

lukevat voivat korkeintaan vaikuttaa asenteisiin. Todelliset ympäristöasiat tehdään 

esim. logististen päätösten yhteydessä, samoin kuin tuotantolaitteiston suunnittelun 

yhteydessä.

Vuoden 2000 syksynä organisaatiot ja johtaminen -aineesta valmistuneen KTM 

Sampo Niskasen mukaan (haastattelu 24.11.2000) ympäristökurssien taso on ollut 

yleisesti ottaen hyvän ja erinomaisen välimaastossa. Erityisen hyväksi kurssiksi hän 

on kokenut Ympäristötutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä -lukemisseminaarin: 

”Varsinkin laadukasta oli lukemisseminaari johtuen opetusmetodeista ja pienestä 
ryhmäkoosta. Luennoilla keskustelu ja pohtiminen laajasti ympäristöasioista oli 

erittäin korkeatasoista ja jopa omalla kohdalla voimakkaasti ajatusmaailmaani 

(positiivisesti) vaikuttavaa. Tämä kurssi motivoi myös omatoimiseen lisäopiskeluun.”

Niskanen pitää nykyistä ympäristökurssien määrää (kolme kurssia) aivan liian 

vähäisenä. Toisaalta hänen mielestään ympäristökurssien määrän lisäämisen 

edellytyksenä on nykyistä voimakkaampi ympäristökurssien markkinointi. Hän on 

samaa mieltä opiskeli)akyselyjen kanssa siitä, että yksi ympäristökurssi tulisi olla 

kaikille HKKK:n opiskelijoille pakollinen.
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Yhtenä mahdollisena ympäristökurssien kehitystoimenpiteenä Niskanen näkee 

Ympäristö ja liiketoiminta -kurssin haastavuuden kasvattamisen. Mielenkiintoinen 

ajatus on myös muuttaa Ympäristö tutkimus-kiijapaketin tentti tapaa siten, että 

kuulustelija kokoaisi useampia vaihtoehtoisia kiijapaketteja ympäristöteemoittain. 

Opiskelijat valitsisivat sitten näistä paketeista eniten itseään kiinnostavan.

8.5 Ulkopuolisella rahoituksella tehtävät ympäristötutkimusprojektit

Koska organisaatiot ja johtaminen -aine on osa Suomen suurinta kauppatieteellistä 
tutkimusta ja opetusta harjoittavaa yksikköä (HKKK 2000), on luonnollista että sillä 

on hyvät suhteet liike-elämään ja erilaisiin instituutioihin. Tämä on näkynyt 

tutkimusprojektien rahoituksessa, sillä suuri osa aineen tutkimusprojekteista 

suoritetaan ulkopuolisella rahoituksella. Ilahduttavasti myös ympäristöaiheisiin 

tutkimusprojekteihin on löytynyt rahoittajia ja vuonna 2000 on ollut käynnissä 

seitsemän ympäristötutkimusprojektia. Osa projekteista jatkuu edelleen.

Organisaatiot ja johtamisen aineen ulkopuolisella rahoituksella toteutetut 

ympäristötutkimusprojektit vuonna 2000

Projekti: Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien vaikutukset.

Tutkijat: Sampo Niskanen & Raimo Lovio.

Rahoittaja: Ympäristöministeriö.

Projekti:

Tutkijat:

Rahoittaja:

Ympäristöraportointivertailu 2000.

Mika Kuisma, Sampo Niskanen & Raimo Lovio. 

Ympäristöministeriö.

Projekti: Matkapuhelimien tukiasemien ekotehokkuuden kehitys.

Tutkijat: Inkeri Pesonen, Eva Heiskanen, Mikko Jalas.

Rahoittaja: Ympäristöministeriö.
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Projekti: Dematerialization: the potential of services and information

technology.

Tutkijat: Eva Heiskanen, Minna Halme, Mikko Jalas, Anna Kämä, Raimo

Lo vio.

Rahoittaja: Suomen Akatemia.

Projekti: Suomalaisten yritysten teknologinen kilpailukyky

ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna.

Tutkijat: Mika Kuisma, Kimmo Lahti-Nuuttila, Mikael Niskala, Leena

Lankoski, Raimo Lovio.

Rahoittaja: TEKES.

Projekti: The emerging paradigm of sustainable tourism: a network perspective.

Tutkija: Minna Halme.

Rahoittaja: EU Environment and Climate Research Programme.

Projekti: II Nordic Conference on Integrated Product Policy -seminaari ja

kyselytutkimus.

Tutkija: Eva Heiskanen.

Rahoittaja: Pohjoismainen ministerineuvosto, tuotepolitiikan poikkisektoraalinen

virkamieskomitea.

8.6 Organisaatiot ja johtaminen -aineessa tehdyt lisensiaattityöt, väitöskirjat 

sekä muut julkaisut

Organisaatiot ja johtaminen -aineen imago on ollut melko tutkimuspainotteinen. Tätä 

käsitystä tukee myös ympäristöaiheisen tutkimustoiminnan määrä. Vuodesta 1995 

eteenpäin aineessa on tehty ympäristöön liittyen kolme väitöskirjaa sekä kuusi 

lisensiaattityötä.
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Kun organisaatiot ja johtaminen -aineen ja koko HKKKn ympäristöaiheisen 

tutkimustoiminnan määriä vuosien 1995-2000 välillä venataan toisiinsa, niin 

huomataan kuinka merkittävässä roolissa organisaatiot ja johtaminen tässä suhteessa 

on. Ympäristöaiheisista väitöskirjoista 43% on tullut organisaatiot ja johtaminen -
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aineesta. Lisensiaattitöissä prosenttiluku on vielä vakuuttavampi: 86%. Siis yhtä 

lukuun ottamatta kaikki viimeisen kuuden vuoden aikana kiijoitetut ympäristöaiheiset 

lisensiaattityöt ovat tulleet organisaatiot ja johtaminen -aineesta.

Ympäristöaiheisten väitöskiijojen ja lisensiaattitöiden osuus kaikista organisaatiot ja 

johtaminen -aineesta kiijohetuista väitöskirjoista ja lisensiaattitöistä on ollut 

aikavälillä 1995-2000 melko korkea. Väitöskiijojen osalta se on 19%. 

Lisensiaattitöistä taas 40% on ollut ympäristöaiheisia. Ympäristöaiheisella 

tutkimuksella on siis ollut vahva panos organisaatiot ja johtaminen -aineen 

tutkimustyössä.

Väitöskiijojen ja lisensiaattitöiden lisäksi organisaatiot ja johtaminen -aine on 

tuottanut melkoisen määrän erilaisia ympäristöaiheisia julkaisuja. Tässä 

merkittävimmät vuosilta 1998-2000.

Ympäristöaiheiset julkaisut 1998

Eva Heiskanen: Tuote ja ympäristö löytävät toisensa (The Product and the Environment find each 

other- Review of European Product Policy). Eurooppa-raportti (Statistics Finland, Europe report) 1998 

(5): 40-44.

Eva Heiskanen, Anna Kämä, M. Niva, P. Timonen, E. Munch af Rosenschöld, L. Pripp ja Å. Thidell. 

Environmental Improvement in Product Chains. Nordic Council of Ministers, TemaNord 1998.546, 

Copenhagen.

Anna Kämä & Eva Heiskanen: The Challenge of ’Product Chain’ Thinking for Product Development 

and Design - the Example of Electrical and Electronics Products. The Journal of Sustainable Product 

Design, January 1998:26-36.

Jaakko Leskinen: Environmental Management Systems in the Finnish Forest Industry. HSEBA.

Susan Meriläinen: Environmental Management Discourse - Promoting the Logic of Domination? 

Paper submitted to the Organization & Environment journal.

P. Timonen, Eva Heiskanen, Annaa Kämä ja M. Niva: Tuotteiden ympäristölaadun parantaminen. 

Tuoteketjun osapuolten näkemyksiä (Improving the Environmental Quality of Products. Views of 

Product Chain Actors). National Consumer Research Centre, Publications 1/1998.
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Ympäristöaiheiset julkaisut 1999

Minna Halme & Z. Fadeeva: Sustainability Networks - Value Added? Preliminary Findings of a 

Project on Sustainable Tourism. Teoksessa: Dobers P. & Wolff R. (toim.), Contemporary Nordic 
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Eva Heiskanen: Life Cycle Thinking and Interorganizational Environmental Responsibility - Is there a 

Link? In: Dobers P. & Wolff R. (toim.), Contemporary Nordic Research in Corporate Environmental 

Management. Göteborg, BAS Publishers.

Eva Heiskanen: Life Cycle Assessment: Recontextualizing Environmental Issues. Presentation at the 

6th Pori workshop on environmental policy ”Scaling socioecological processes and problems”, Pori Art 

Museum, August 25-29, 1999.

Mika Kuisma: Environmental Performance and Competitiveness: Concepts, Measurement and a study 

of the Finnish Pulp and Paper Industry (Tekes/HSEBA/ENVICOM Project Report; not public).

Anna Kämä: Creating dialogue on environmental attributes in product chains: do product 

manufacturers , trade and users of electrical appliances interact? In: Dobers P. ja Wolff R. (toim.), 
Contemporary Nordic Research in Corporate Environmental Management. Reuter Media Group 1999.
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Alue ja Ympäristö 29, 44-53.

Raimo Lovio: Suuntaviivoja ympäristöraportointiin. Suomen Ympäristö 295.
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Susan Meriläinen, Johanna Moisander, Sinikka Pesonen. ”The Masculine Mindset of Environmental 

and Green Marketing”. Business Strategy and the Environment, 9, 151-162.

Sinikka Pesonen: ”Organizing for the Better: Stories from Ecovillages”. Unpublished paper presented 

at the 16,h EGOS Collocquium "Organizational Praxis", July 2.-4-2000, Helsinki, Finland.

9. JOHTAMISEN LAITOKSEN TOIMINNASTA AIHEUTUVAT 

VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Päivittäisestä toiminnasta aiheutuu välittömiä ympäristövaikutuksia. Se kuormittaa 

ympäristöä kuluttamalla paperia, sähköä, vettä sekä energiaa. Toisaalta päivittäinen 

toiminta vaikuttaa ympäristöön myös synnyttämällä erilaisia jätteitä, paperi-, pahvi-, 

ongelma- ja biojätteitä.

Tutkimustulokset koskevat osittain koko johtamisen laitosta, mutta painotus on ollut 

selvästi organisaatiot ja johtaminen -aineessa. Seuraavaksi esitellään organisaatiot ja 

johtaminen -aineen budjetti vuodelta 1999. Tämän jälkeen käydään läpi erilaiset 

kulutettavat resurssit, eli energia, sähkö ja paperi sekä annetaan toimenpide- 

ehdotuksia toiminnan tehostamiseksi. Paperin osalta käydään läpi myös sen 

kierrätyksen toimivuus.

9.1 Organisaatiot ja johtaminen -aineen budjetti

Aineen budjetti vuodelta 1999 on jaoteltu ympäristönäkökulmasta 14:sta eri ryhmään. 

Vain ryhmät 1-12 ovat ympäristöllisiä vaikutuksia aiheuttavia. Ryhmät 13-15 

(henkilökuntapalvelut, palkat sekä muut) eivät sinällään aiheuta 

ympäristövaikutuksia.
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Suurimmat kulut aiheutuvat henkilöstöstä. Erilaisia palkkamenoja on yli 5 miljoonan 

markan verran. Kun kokonaisbudjetti on noin 6,6 miljoonaa, on palkkakulujen osuus 

siitä yli 85%. Muiden kustannusten osuus on lähes 270 000 markkaa, eli se on 

palkkojen jälkeen budjetin toiseksi suurin ryhmä. Ympäristöllisesti merkittävistä 

ryhmistä suurimmat kulut aiheuttaa liikenne, josta koituu yli 200 000 markan 

kustannukset. Ehkäpä tilien jaottelua eri koodien alle tulisi miettiä vielä uudelleen, 

jotta ympäristöllisesti merkittävien ryhmien osuus kokonaisbudjetissa kasvaisi. Ainoa 

voitollinen ryhmä on koneet, josta on tullut noin 6 000 markkaa voittoa.

Koko koulun budjetti vuodelta 1999 näyttää tältä:

Taulukko 9.2 HKKK:n budjetti vuonna 1999

Menolaji 1999 Osuus budjetista

KIINTEISTÖ 1 882 622 1,2 %

VUOKRAT 16 742 871 10,9 %

KALUSTEET 5 233 009 3,4 %

ATK 6 810 750 4,4 %

KONEET 2 469 882 1,6%

TIETOLIIKENNE 1 757 750 1,1 %

LIIKENNE 5 245 767 3,4 %

SIIVOUS JA JÄTEHUOLTO 644 485 0,4 %

TOIMISTO-TARVIKKEET 323 375 0,2 %

PAPERI 325 796 0,2 %

KIRJALLISUUS 8 769 900 5,7 %

ELINTARVIKKEET 38 788 0,02%

HENKILÖKUNTAPALVELUT 495 772 0,3%

PALKAT 101 673 919 66,3 %

MUUT 1 513 651 1,0%

YHTEENSÄ 153 395 775 100%



60

Palkat ovat hallitsevana osana myös koko koulun budjetissa, mutta kokonaisuutena 

jakauma on tasaisempi kuin organisaatiot ja johtaminen -aineessa. Vuokrien osuus 

kokonaisbudjetista on noin 11%, eli se on toiseksi suurin ryhmä heti palkkojen 

jälkeen. Kiinteistön, kalustuksen sekä siivouksen ja jätehuollon yhteenlaskettu osuus 

jää alle viiden prosentin. Organisaatiot ja johtaminen -aineen budjetissa 

näkymättömien ryhmien yhteisosuus voisi olla siis noin 15% luokkaa. Se merkitsisi 

lähes miljoonan markan suuruista lisäerää aineen budjetissa.

9.2 Kaukolämmön kulutus

Yliopiston ainelaitoksella lämmönkulutus aiheutuu sisätilojen vaatimasta 

lämmityksestä. Etenkin Suomen oloissa lämmitys vaatii merkittävästi energiaa. On 

kuitenkin huomattava, että pienikin pudotus sisäilman lämpötilassa voi johtaa 
merkittäviin kustannussäästöihin. Näin ollen kaukolämpö taijoaa suuren kulutuksen 

lisäksi mahdollisuuden myös säästöihin.

Kaukolämmön säästöä ei motivoi se seikka, että HKKK maksaa tiloistaan Valtion 

Kiinteistölaitokselle kiinteää vuokraa, johon sisältyy lämmön ja veden kulutus. Näin 

ollen kannusteita lämmön ja veden säästämiselle ei ole tällä hetkellä olemassa. 

Valtion kiinteistölaitos on julkaissut raportin ( Valtion kiinteistölaitos 1996), jossa se 

ilmoittaa pyrkivänsä energiataloudellisuuteen omistamiensa kiinteistöjen osalta, mutta 

käytännön asteelle tämä ajatus ei ole vielä edennyt. Taulukossa 9.2 on esitetty vuoden 

2000 ajalta sekä toteutunut että tavoitteena ollut lämmönkulutus Arkadian 

kiinteistössä.

Taulukko 9.2 Arkadian kiinteistön lämmön kulutus vuonna 2000
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Taulukosta nähdään, että kaukolämmön kulutustavoitteet ovat ylittyneet joka 

kuukausi. Kesäkuukausina toteutunut kulutus on ollut moninkertainen tavoitteeseen 

nähden. Keskimääräinen ylitys on ollut noin 50%. Taulukosta ei käy ilmi HKKK:n 

vuokranantajan Valtion kiinteistölaitoksen (VKL) kaukolämmön kulutukselle 

asettaman ylärajahälytyksen ylitys, joka on tapahtunut tähän mennessä joka kuukausi. 

Myös VKL:n asettama vuosikulutustavoite on jo ylittynyt, vaikka kolmen kuukauden 

lukemat puuttuvat kokonaan.

Tällä hetkellä siis HKKK näyttää olevan melko tuhlaileva vuokralainen, ainakin mitä 

tulee kaukolämmön kulutukseen. Osasyynä suureen kulutukseen saattaa olla 

kiinteistössä äskettäin tehty mittava remontti. Uusien lämmityslaitteiden oikean 

käytön oppiminen vaatii jonkin verran aikaa. Sitä ennen lämpöä ei todennäköisesti 

säästellä. Miksi toisaalta säästeltäisikään, kun se ei lisäkustannuksia aiheuta.

Mikäli näitä lukemia haluttaisiin pienentää, olisi sisälämpötilan laskeminen yksi 

varteenotettava vaihtoehto. ”Nyrkkisääntönä Suomen ilmastossa voisi pitää sitä, että 1 
°C:n muutos sisälämpötilassa lisää tai vähentää lämmityksen energiankulutusta 4-5 

%” (Ilari Aho, Motiva. 9.11.2000). Tällä hetkellä johtamisen laitoksen sisälämpötila 

on noin 22 astetta.

Esimerkinomainen laskelma auttaa ymmärtämään energian säästöstä koituvia hyötyjä. 

Arkadian kaukolämpö lasku on ollut ajalta 1.1.-30.9.3.2000 noin 143 000mk, kun 

käytetään Helsingin Energian energiani aksuhinnastosta

(http://www.helsinginenergia.fi) löytyviä hintoja. Tutkittaessa koko johtamisen 

laitoksen lämmönkulutusta on tehtävä oletus. Koska tiedossa on ainoastaan 

kulutuslukemat koko Arkadian osalta, on oletettava johtamisen laitoksen 

lämmönkulutuksen osuuden kokonaiskulutuksesta olevan yhtä suuri kuin johtamisen 

laitoksen lattia pinta-ala -osuuden koko lattia pinta-alasta. Tämä osuus on 8%. Itse 

asiassa tuo lukema on vielä suurempi, sillä mukaan kuuluisi laskea myös johtamisen 

laitoksen käyttämien opetustilojen pinta-ala. Koska tämä tuottaisi kuitenkin suuria 

laskuteknisiä vaikeuksia, on laskuissa käytetty yksinkertaistettua mallia.
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Kun lasketaan lämmön hinta 8% mukaan, niin johtamisen laitoksen osuudeksi 

muodostuu 11 400 mk. Mikäli sisälämpötilaa oltaisiin tuon ajan pidetty johtamisen 

laitoksen tiloissa yhtä astetta alhaisempana, olisi säästöä koitunut 450 mk. Tämä 

lukema on siis varovainen arvio. Todellisuudessa lukema olisi todennäköisesti paljon 

suurempi.

Johtamisen laitoksen henkilökunnan keskuudessa suoritetun kyselyn perusteella jopa 

73% vastaajista oli valmis pudottamaan sisälämpötilaa ainakin yhdellä asteella, 30% 

vielä enemmänkin (taulukko 9.3). Näin valmiuksia lämmön säästämiseen tuntuisi 

löytyvän. Vuokranmaksukäytäntöä tulisi kuitenkin muuttaa siten, että lämmön 

säästäminen palkittaisiin esimerkiksi pienemmällä vuokralla.

Taulukko 9.3 Sisätilojen lämpötila

"Laitoksen tilojen lämpötila on tällä hetkellä n. 22 astetta. Kuinka paljon olisit valmis 

pudottamaan lämpötilaa?”

Vaihtoehto En yhtään Yhden asteen 2 astetta tai

enemmän

Yhteensä

Lukumäärä 10 kpl 16 kpl 11 kpl 37 kpl

Sopivasta huoneenlämpötilasta on varmastikin jokaisella oma käsityksensä. Se näkyi 

myös tässä kyselyssä. On otettava huomioon, että laitoksella jokainen voi säätää oman 

huoneensa lämpötilan mieleisekseen. Vain yleisten tilojen lämpötilaa säädellään 

kaukokäyttöisesti.

9.3 Sähkön kulutus

Sähkön kulutus aiheutuu pääosin valaistuksesta sekä erilaisten toimistolaitteiden, 

kuten tietokoneiden, tulostimien ja kopiokoneiden käytöstä. Niiden käyttö keskittyy 

enimmäkseen toimistoaikaan kello 8-16. Toimistolaitteiden virrankulutuksen 

selvittäminen tapahtuu energiamittareiden avulla. Mittari kytketään mitattavan laitteen 

ja pistorasian väliin, jolloin se mittaa hetkellisen tehon sekä kokonaiskulutuksen.
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Toimistolaitteet

Laitoksella suoritettavia mittauksia varten noudettiin Helsingin Energian 

kotitalouspalvelusta kolme energiamittaria kahdeksi viikoksi lainaan. Laitoksella 

mitattiin niin tietokoneiden, tulostimien kuin kopiokoneidenkin sähkönkulutusta. 

Suurin mielenkiinto kohdistui virransäästöohjelman tehoon. Joihinkin laitoksen 

koneisiin oltiin asennettu kyseinen ohjelma ja nyt oli mahdollisuus nähdä sen 

todellinen teho käytännössä. Jännittävää oli myös nähdä kuluttaako esimerkiksi 

tulostin enemmän sähköä kuin tietokone. Mittaustulokset olivat valaisevia ja osoittivat 

varsinkin virransäästöohj elman toimivuuden. Taulukko 9.4 osoittaa, että kopiokone 

vie paljon enemmän virtaa kuin tulostin tai tietokone.

Taulukko 9.4 Keskimääräinen energiankulutus /2 h

Laite Kopiokone Tulostin Tietokone

Kulutus 0,448 kWh 0,166 kWh 0,144 kWh

Tosin kopiokoneiden sähkönkulutusta mitattiin vain aamuisin, joten tulokset saattavat 

sisältää vääristynyttä informaatiota. Tulostimien ja tietokoneiden sähkönkulutusta 

taasen mitattiin kaikkina työaikoina. Keskimääräinen virrankulutus osoittaa myös 

tulostimen ja tietokoneen kuluttavan käytännössä saman määrän sähköä. Koska 

laitoksella on kuitenkin tietokoneita moninkertainen määrä tulostimiin verrattuna, on 

niiden kokonaiskulutus huomattavasti suurempi.

Virransäästöohj elman tehoa ei voinut mittauksien perusteella kiistää. Eräs kone 

kulutti ilman virransäästöohjelmaa 0,200 kWh/2h. Kun samaan koneeseen kytkettiin 

virransäästöohjelma, oli kulutus enää 0,0998 kWh/2h. Kulutuksesta hävisi näin ollen 

puolet, eli ohjelman käytöstä on selvää hyötyä. Kaikkien johtamisen laitoksen 

tietokoneiden kulutus on vuodessa yhteensä noin 7 000 kWh. Mikäli ajatellaan, että 

tämä kulutus puolittuisi virransäästöohj elman asennuksella joka koneeseen, olisi 

säästö noin 1 600 mk.
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Organisaatiot ja johtaminen -aineessa virransäästöohjelma on asennettu 5-10 

koneeseen. Syy ohjelman harvinaisuuteen on sen puuttuminen atk-tuen 

vakioasennusohjelmasta. Uutta tietokonetta tilattaessa on erityisesti vaadittava 

virransäästöohj elman sisällyttämistä asennukseen, muuten se jää pois.

Yleensä tietokonetta käytetään siten, että se käynnistetään töihin tullessa ja suljetaan 

töistä lähdettäessä. Kone pidetään päällä koko päivän siksi, että sen uudestaan 

käynnistäminen vie aikaa ja töissä jälleen vauhtiin pääseminen voi tuntua hankalalta. 

Silti koneen sammuttaminen edes lyhyeksi aikaa säästäisi merkittävästi sähköä. 

Henkilökuntakyselyn perusteella yleiset käsitykset tietokoneen käyttötottumuksista 

pitävät paikkansa myös johtamisen laitoksella.

Taulukko 9.5 Tietokoneen käyttö 

”suljen tietokoneeni yleensä: ”

Vaihtoehto Työpäivän

päätteeksi

Kun olen yli 30

minuuttia pois

huoneestani

Lähes aina

poistuessani

huoneestani

Yhteensä

Lukumäärä 34 kpl 2 kpl 1 kpl 37 kpl

Vastauksista nähdään, että käytännössä kaikki pitävät koneita päällä koko työpäivän 

ajan. Vastaajista 92% oli tätä mieltä. Vastaajista kaksi (5%) sulkevat koneensa 

ollessaan yli 30 minuuttia pois huoneestaan ja vain 2,5% lähes aina poistuessaan 

huoneestaan. Vastaukset viittaavat juuri edellä mainitun ongelman olemassaoloon, eli 

tietokoneen sulkeminen ja uudelleenkäynnistäminen koetaan niin suureksi vaivaksi, 

että se jätetään mieluummin päälle silloinkin kun sitä ei käytetä. Koska lähes kaikki 

tietokoneet ovat koko ajan päällä, olisi entistä tärkeämpää asentaa 

virransäästöohj elma j okaiseen tietokoneeseen.

Kysymyksen asettelu ei miellyttänyt kaikkia vastaajia, sillä jotkut sulkevat 

esimerkiksi monitorin joka kerta poistuessaan huoneestaan, mutta koneen vain
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työpäivän päätteeksi. Näin vastaukset eivät välttämättä anna täysin todenmukaista 

kuvaa vastaajien käyttötottumuksista.

Virransäästöohjelman käyttäminen ei tosin tunnu olevan ainoa keino vähentää 

energiankulutusta, myös laitekannan uusiminen tuottaa merkittäviä kulutussäästöjä. 

Uudemmat tietokoneet kuluttivat mittauksissa poikkeuksetta vähemmän energiaa kuin 

muutamaa vuotta vanhemmat. Ero oli toisinaan jopa niin suuri, että vanhemmat 

tietokoneet eivät päässeet edes virransäästöohjelman avulla samoihin kulutuslukemiin 

kuin uudemmat joissa ei ollut virransäästöohjelmaa.

Eräs tehokas keino sähkönkulutuksen pienentämiseen on myös kannettavien 

tietokoneiden suosiminen. Kannettavat tietokoneet kuluttavat keskimäärin ainoastaan 

kymmenesosan tavallisen tietokoneen kuluttamasta sähköstä, sillä nestekidenäyttö 

vaatii paljon vähemmän energiaa kuin kuvaputki. Varsinkin nykyaikana monitorien 

koko ajan kasvaessa ero vain suurenee entisestään.

Valaistus

Valaistuksessa voidaan saavuttaa säästöjä joko asentamalla vähemmän sähköä 

kuluttavia valaisimia tai sammuttamalla valot tyhjinä olevista tiloista. Laitoksella on 

jo tällä hetkellä käytössä runsaasti vähän kuluttavia lamppuja, joten on helpompaa 

saada säästöjä vaikuttamalla henkilökunnan kulutustottumuksiin. Valoja tulisi 

normaalisti pitää päällä vain silloin kun tilat ovat käytössä. Henkilökuntakyselyn 

perusteella valojen käyttötottumuksissa on parantamisen varaa.

Taulukko 9.6 Valojen käyttö

"Sammutan valot, kun poistun pidemmäksi aikaa huoneestani (esimerkiksi 

lounastauolle) ”

Vaihtoehto Todella harvoin/ Silloin tällöin Melko usein/ Yhteensä

tuskin koskaan lähes aina

Lukumäärä 17 kpl 10 kpl 10 kpl 37 kpl
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Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti. Energiankulutuksen kannalta heikoin 

vaihtoehto sai kuitenkin suurimman kannatuksen. Vastaajista 46% jättää lähes aina 

valot päälle huoneestaan poistuessaan. Ehkäpä valojen sammuttaminen ei 

yksinkertaisesti tule mieleen huoneesta toiseen liikkuessa. Vaihtoehdot B) ja C) saivat 

yhtä suuren kannatuksen; molemmat saivat 10 ääntä, eli 27%.

Johtamisen laitoksen sähkönkulutus

Tutkittaessa koko johtamisen laitoksen sähkönkulutusta on tehty sama olettamus kuin 

kaukolämmön kulutusosuutta laskettaessa, eli johtamisen laitoksen osuus on 8% 

Arkadian kokonaiskulutuksesta. Taulukossa 9.7 on esitetty Arkadian sähkönkulutus 

eri siipien mukaan eriteltynä, f-osa tarkoittaa uutta siipeä.

Taulukko 9.7 Sähkönkulutus Arkadiassa vuonna 2000

Taulukosta nähdään, että sähkönkulutus on myös kesäaikana, erityisesti heinäkuussa 

ollut runsasta. Syynä siihen on todennäköisesti ollut ilmastointilaitteiden käyttö. 

Kesäaikana sisätiloja on viilennettävä ja ilmastointilaitteiden sähköntarve näkyy 

taulukossa melkoisena tehopiikkinä. Muuten sähkönkulutus on ollut suhteellisen 

riippumatonta vuodenajoista.
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Koko Arkadian kiinteistön sähkönkulutus on aikavälillä 1.1.-30.9.2000 ollut 408 

OOOkWh (Arkadian työnjohtaja Hannu Muhonen, 25.10.2000). Tästä 8% on 32 

650kWh. Mikäli sähkönkulutusta olisi tällä aikavälillä vähennetty 10%, olisi sähkön 

hinnassa säästetty noin 1 450mk. Kulutussäästöjen on laskettu koituvan

virransäästöohj elman asentamisesta kaikkiin koneisiin sekä valojen 

kohtuullisemmasta käytöstä. Sähkön hinnan laskentaperusteena on käytetty hintaa 

0,445mk/kWh.

9.4 Paperin kulutus

Yhden yksikön kuluttaman paperimäärän selvittäminen ei ole kovinkaan 

yksinkertainen prosessi HKKK:n kaltaisessa yhteisössä joka koostuu useista pienistä, 

hyvinkin erityyppisistä yksiköistä. Eri laitokset tilaavat tarvitsemansa paperityöt 

HeSE printiltä, joka toimittaa laitoksille myös kopiokoneissa käytettävät kopiokortit. 

Vahtimestareilta voi käydä noutamassa paperia kopiokoneisiin ja tulostimiin kuka 

tahansa laitokselta, ilman kuittausta. Vuoden 1999 osalta johtamisen laitoksen 

paperinkulutus näyttää HeSE printin esimiehen Raimo Viitasen mukaan tältä:

Tilasto 9.8 Johtamisen laitoksen paperinkulutus vuonna 1999 

Printterissä käytetty paperi 61 900 A4-arkkia

Ostetut kopiokorttien kopiot 265 500 kpl

HeSE printin tuotanto 174 200 A4-arkkia

Yhteensä 501 600 kpl

Viitanen ei osannut arvioida kuinka paljon kopioista on ollut 2-puolisia. Printtereissä 

käytetyn paperin määrä on saatu tarkistamalla printtereiden laskurit. Tarkistus tehdään 

vuoden välein ja tästä johtuen vuoden 2000 lukemaa ei ole vielä saatavilla. Vuoden 

2000 osalta on käytettävissä HeSE printin laskutustilasto (johtamisen laitoksen 

osastosihteeri Merja Mäkinen, 25.10.2000) ajalta 1.1.-30.6.2000. Sen mukaan 

johtamisen laitos on ostanut ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kopiokortteja 

156 kappaletta, mikä tarkoittaa 156 000 arkkia. Mikäli sama tahti jatkuu, tulee vuoden
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1999 lukema 265 500 ylittymään roimasti. Valitettavasti tuoreita printtereiden 

laskurilukemia ei ole saatavilla, joten voidaan vain olettaa niiden kasvaneen samassa 

suhteessa. Kokonaismäärä 501 600 vuodelta 1999 tarkoittaa yhtä henkeä kohden 11 

400 A4-arkkia. Keskimäärin johtamisen laitoksella työskentelevä henkilö siis tulostaa, 

kopioi tai teettää noin 47 sivua joka työpäivä (vuodessa keskimäärin kolme 

lomaviikkoa).

Paperin tulostus

Paperin tulostaminen maksaa Tampereen yliopiston laskelmien mukaan keskimäärin 

70-120 penniä/arkki, kun kaikki tulostamisen kustannukset otetaan huomioon 

(Löyttyniemi 1999). Realistisesti voidaan olettaa kaikesta tulostettavasta materiaalista 

ainakin 30%:n olevan 2-puoliseen tulostukseen kelpaavaa. Vuonna 1999 johtamisen 

laitoksella tulostettiin 61 900 arkkia ja kaikki näistä yksipuolisina, sillä yhdessäkään 

printterissä ei ollut tuolloin valmiutta 2-puoliseen tulostukseen. Mikäli näistä 30% eli 

18570 kappaletta olisi tulostettu 2-puolisina, niin varovaisenkin arvion mukaan (arkin 

hinta 5Op) olisi säästöä saavutettu 4 643 mk. Koska paperin kulutus näyttäisi 

lisääntyvän vuonna 2000, ovat mahdollisuudet säästöön edelleen kasvaneet.

Tutkimusta tehtäessä yhteen organisaatiot ja johtaminen -aineen printtereistä 

asennettiin valmius 2-puoliseen tulostukseen ja empiiristen havaintojen mukaan 

suuressa osassa tulostuksia sitä on myös käytetty. Huomattavaa on kuitenkin, että 

kaikkiaan johtamisen laitoksella printtereitä on neljä kappaletta ja ainoastaan yhdessä 

on tällä hetkellä 2-puolinen tulostusmahdollisuus. Vaikka myös tietojärjestelmätieteen 

ja yritysjuridiikan työntekijät pystyvät tätä printteriä käyttämään, on se sijaintinsa 

takia (sijaitsee rakennuksen toisessa siivessä) käytännössä poissuljettu vaihtoehto. 

Henkilökuntakyselyssä 2-puolinen printtaus sai hyvän vastaanoton, vain 8% 

vastaajista ei tulisi sitä käyttämään. Syinä esitettiin muun muassa se, että kaikki 

tulostettava materiaali ei sovellu 2-puoliseen printtaukseen. Tulokset ovat nähtävissä 

taulukosta 9.9.
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Taulukko 9.9 Kaksipuolinen tulostaminen

"Mikäli printtereihin tulisi mahdollisuus ottaa kaksipuolisia printtejä, niin kuinka 

usein tulisit sitä käyttämään? ”

Vaihtoehto Tuskin koskaan Silloin tällöin Aina kun se on

mahdollista

Yhteensä

Lukumäärä 3 kpl 15 kpl 19 kpl 37 kpl

Vastaajista 51% oli valmis printtaamaan kaksipuolisia printtejä aina tilaisuuden tullen 

Silloin tällöin kaksipuolista tulostusta oli valmiita käyttämään 41% vastaajista. Luvut 

saattaisivat olla toisenlaiset, mikäli sama kysely teetettäisiin sen jälkeen kun myös 

yritysjuridiikan ja tietojärjestelmätieteen henkilökunta olisi saaneet tilaisuuden 

kokeilla kaksipuolista tulostusta. Toivottavasti silloin yhä useampi olisi asian 

kannattaja.

Paperin kopiointi

Kopion hinta on HeSE printin arvion mukaan (Löyttyniemi 1999, 14) 11-100 

penniä/kappale, riippuen sarjan pituudesta. Vuonna 1999 johtamisen laitoksella 

otettiin kopioita noin 265 500 ja ajalla 1.1.-30.6.2000 kopiokortteja on ostettu 156 000 

kappaleen edestä. Varovaisesti arvioiden (30 penniä/kappale) kopioiden hinnat ovat 

olleet 79 650 mk (vuosi 1999) ja 46 800 mk (1.1.-30.6.2000). Mikäli vuonna 2000 
olisi kopioitu 10% vähemmän, olisi säästetty 4 680 mk. Myös lisäämällä 2-puolisen 

kopioinnin määrää saavutetaan lisäsäästöjä. Tällä hetkellä ei ole keinoja selvittää 2- 

puolisen kopioinnin osuutta koko määrästä, mutta oletettavasti sitä voitaisiin 

nykyisestä kasvattaa.

Paperin kopiointimääriä voidaan verrata Kuntaliiton (http://www.kuntaliitto.fi) 

vuonna 1998 valmistuneeseen Kestävän kehityksen Kuntatalo -tutkimukseen, jossa 

yhtä henkeä kohden oltiin otettu vuonna 1997 kopioita 3 440 kappaletta. Johtamisen 

laitoksen vastaava lukema vuodelta 1999 on 6 000 kappaletta vuodessa/ henkilö. 

Kulutus on siis huomattavasti suurempi.
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Näillä yksinkertaisilla esimerkeillä voitiin osoittaa, kuinka pienillä teoilla syntyisi 

selviä säästöjä. Muita esimerkkejä paperin kulutuksen vähentämiseksi ovat 

sähköpostin käyttäminen sisäisessä postissa & muussa yhteydenpidossa sekä 

sähköpostien tulostamisen vähentäminen.

Jätepaperi

Johtamisen laitoksella paperin kierrätys on jäljestetty siten, että jokaisella laitoksen 

henkilökunnan jäsenellä on käytössään oma roskakori, jossa on oma korinsa 

tavallisille roskille, konttoripaperille ja lehti- & mainospaperille. Kierrätyspaperien 

tyhjentämisestä käytävillä oleviin kierrätysastioihin vastaa kukin työntekijä 

itsenäisesti. Syntyvän paperijätteen lajittelusta saatiin tutkimuksessa varsin 

ristiriitaisia tuloksia. Henkilökuntakyselyssä jopa 76% vastaajista kertoi lajittelevansa 

roskat ja käyvänsä tyhjentämässä kierrätyspaperit käytävällä oleviin 

kierrätysastioihin. Taulukossa 9.10 esitetään tulokset kootusti.

Taulukko 9.10 Roskien ja jätepaperin lajittelu 

"Kuinka tarkoin lajittelet jätepaperit ja muut roskat?"

Vaihtoehto Laitan kaikki
roskat samaan

koriin

Laitan paperit
eri koriin kuin

muut roskat

Erotan
konttoripaperit

mainoksista ja

muut roskat

omaan koriinsa

Kohta C):n
lisäksi käyn
aika ajoin tyh

jentämässä

kierrätys-

paperini

käytävällä ole

viin kierrätys-
astioihin

Yhteensä

Lukumäärä / % 1 kpl (3%) 3 kpl (8%) 5 kpl (14%) 28 kpl (76%) 37 kpl (100%)

Viisi vastaajaa lajittelee roskansa, mutta eivät toimita kierrätyspapereita 

kierrätysastioihin. Tämä saattaa johtua siitä, että kierrätyspaperin toimittaminen 
kierrätysastioihin on nimenomaan jätetty jokaisen omalle vastuulle, eikä esimerkiksi 

siivoajien. Paperit muista roskista erottelee 8% henkilökunnasta ja vain 3% laittaa
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kaikki roskat samaan koriin. Kaiken kaikkiaan aktiivisuutta roskienlajittelun suhteen 

voidaan kyselyn perusteella pitää positiivisena.

Näin siis kyselyssä. Tilanne oli toinen, kun asiaa kysyttiin HKKK:n jätepaperit 

noutavan Helsingin keräyspalvelun toimitusjohtajalta Markku Linikolta 

(puhelinkeskustelu 17.11.2000). Hän arvioi, että HKKK:n jätepaperi on niin 

huonolaatuista, että siitä ei pystytä tuottamaan uusiopaperia. Ainoa jatkokäsittely 

keino on jätepaperin polttaminen energian tuottamiseksi. Tällä hetkellä 

konttoripaperin seassa on värillistä paperia ja muun paperin seasta löytyy kalvoja 

ynnä muuta sinne kuulumatonta. Valitettavasti Unikko ei osannut arvioida 

kierrätyspaperin laadun mahdollista vaihtelua HKKK:n eri laitosten välillä. Tulokset 

koskevat siis koko HKKK:a. On otettava myös huomioon, että suuri osa 

kierrätyspaperista on peräisin opiskelijoilta, näin parempaan lajitteluun pyrittäessä on 

muistettava valistaa myös opiskelijoita.

Paperin määrän Unikko arvioi olevan noin 30 kg / kaksi viikkoa. Koska johtamisen 

laitoksella kierrätyspaperi astioita on kaikkiaan neljä kappaletta, voidaan arvioida 

kierrätykseen menevää paperia syntyvän 60 kg viikossa. Tämä tekee 3 120 kg 

vuodessa. Helsingin kauppakorkeakoulu maksaa tällä hetkellä jätepaperin 

noutamisesta, eikä tilanne Linikon mukaan muuttuisi, vaikka kierrätyspaperin laatu 
kohoaisi. Näin taloudellista motiivia huolellisempaan lajitteluun on vaikea keksiä. 

Enemmänkin asia on omantunnon kysymys.

9.5 Henkilökunnan liikkumistavat työmatkoilla

Tässä kohtaa esitetään henkilökunnalle tehdyn kyselyn tuloksia niiden kysymysten 

osalta, jotka liittyivät työmatkan pituuteen ja siinä käytettyihin kulkuvälineisiin.

Kulkuneuvo työmatkoilla

Yleisen käsityksen mukaan ympäristölle haitallisinta on käyttää työmatkoihin 

henkilöautoa. Vähiten ympäristöä kuormittavaa olisi tehdä työmatkat kävellen,
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polkupyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla. Tutkimustulokset ovat nähtävissä 

taulukosta 9.11.

Taulukko 9.11 Kulkuneuvo työmatkoilla

"Työmatkoillani lukukausien aikana kuljen töihin pääsääntöisesti (valitse yksi) "

Vaihto

ehto

Julkisilla

kulku

neuvoilla

Henkilö

autolla

Polku

pyörällä

Kimppa

kyydillä

Jalkaisin Kaikilla

em. kei

noilla

vaihteleva

sti

Muilla

paitsi

henkilö

autolla

Yhteensä

Luku

määrä

21 kpl 7 kpl 4 kpl 0 kpl 4 kpl 1 kpl 0 kpl 37 kpl

Suurin osa henkilökunnasta, eli 57% käyttää työmatkoihin pääsääntöisesti julkisia 

kulkuneuvoja. Toiseksi suosituin tapa työmatkojen tekoon on henkilöauto, sitä käyttää 

19% henkilökunnasta. Ero näiden kahden välillä on kuitenkin merkittävä. 

Henkilöauton jälkeen yhtä paljon kannatusta saavat polkupyörä ja kävely, molemmat 

11%. Kukaan ei käyttänyt kimppakyytiä, taikka vaihtoehtoa ”muilla paitsi 

henkilöautolla”.

Julkisten kulkuneuvojen saama suosio on ilahduttavan suuri. Myös polkupyörällä ja 

kävelyllä näyttää olevan omat vannoutuneet kannattajansa. Henkilöautoa käyttävillä 

saattaa olla yhtenä syynä oman auton käyttöön kodin sijainti; kaikkialta ei pääse 

kätevästi liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla.

Polkupyörän käyttö kesällä

Kesäaikaan säät mahdollistavat työmatkan kulkemisen polkupyörällä. Kyselyssä 

pyrittiin selvittämään kuinka moni käyttää polkupyörää kesäisin.
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Taulukko 9.12 Polkupyörän käyttö kesällä 

”Kesäaikaan käytän työmatkoihini myös polkupyörää ”

Vaihtoehto Kyllä En Yhteensä

Lukumäärä 13 kpl 22 kpl 35 kpl

Polkupyörää käyttää kesäaikaan 37% vastanneista. Polkupyörää käyttämättömien 

osuus 63% tuntuu melko korkealta. Tässäkin kohdassa tulee toki muistaa asuinpaikan 

merkitys kulkuneuvon valinnassa. Mitä kauempaa töihin tulee, sitä herkemmin päätyy 

joko julkisiin kulkuneuvoihin tai henkilöautoon. Kaksi henkilöä jätti vastaamatta 

tähän kysymykseen.

Työmatkan pituus

Työmatkan pituus voi vaihdella suurestikin vastaajien välillä. Jotkut asuvat 

ydinkeskustassa, kun taas toiset asuvat pitkälti Helsingin rajojen ulkopuolella.

Taulukko 9.13 Työmatkan pituus

"Työmatkani pituus kodista HKKK:Ile yhteen suuntaan on noin ”

Vaihtoehto 0-2km 2-5km 5-10km 10-20km 20+km Yhteensä

Lukumäärä 9 kpl 2 kpl 10 kpl 15 kpl 1 kpl 37 kpl

Asuinpaikan etäisyysjakauma on mielenkiintoinen; HKKK:lta 10-20km:n päässä 

asuvia on eniten, heitä on 41% vastaajista. Keskenään lähes yhtä paljona asuu 

välimatkoilla 0-2km ja 5-10km. Ensin mainittuja on 24% vastaajista ja jälkimmäisiä 

27% vastaajista. Yllättävää on kuinka asuminen tuntuu painottuvan joko 

ydinkeskustaan tai sitten reilusti pidemmän matkan päähän. HKKK:sta 5-10km:n 

päässä asuu vain 5% vastanneista ja yli 20km:n päässä ainoastaan 3%.
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Lähellä asuvat vs. polkupyörän käyttö kesäisin

Entäpä kuinka innokkaasti HKKK:n lähellä asuvat henkilöt käyttävät polkupyörää 

kesäisin? Heillähän ei pitäisi olla ainakaan asuinpaikasta johtuvia syitä olla 

polkupyörää käyttämättä. Kun otetaan vertailuun enintään 10 kilometrin etäisyydellä 

asuvat henkilöt, niin heistä 38% käyttää polkupyörää kesäisin työmatkoihin. Luku on 

vain prosentin korkeampi kuin kaikkien vastanneiden keskuudesta mitattu. Lyhyen 

työmatkan omaavia voisikin kannustaa enemmän polkupyörän käyttöön.

Toimenpide-ehdotuksia työmatkoille

Henkilökunnalle voisi pitää tietoiskuja julkisten kulkuneuvojen käytön 

hyödyllisyydestä. Eräänä ajatuksena voisi miettiä joissakin työpaikoissa käyttöön 

otettua työsuhdekuukausilippu-jäijestelmän soveltamista. Tällöin henkilökunnalle 
annettaisiin käyttöön tarpeen mukaan joko HKL:n 30-päivän lippu tai seutulippu. 

Kesäisin polkupyörällä liikkuville tulisi tarjota hyvin sijoitetut pyörätelineet (osin jo 

huomioitu).

9.6 Puhtaanapito

Johtamisen laitoksen tilojen puhtaanapidosta aiheutuvat ympäristövaikutukset eivät 

ole merkittäviä tämän tutkimuksen kannalta ja ne jätetään näin ollen sen ulkopuolelle.

10. TOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET KOOTUSTI 

10.1 Keinoja toiminnan kehittämiseksi

Eri puolilla tutkimuksen käsittelyä on esitetty kehitysehdotuksia siitä, miten 

johtamisen laitoksen ja erityisesti organisaatiot ja johtaminen -aineen toimintaa 

voitaisiin kehittää ympäristöystävällisemmäksi. Seuraavaksi ehdotukset esitetään 

kootusti, jotta lukijalle muodostuisi selvempi käsitys erilaisista mahdollisuuksista.
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Sähkö

Mittausten valossa näyttää siltä, että käytännössä energian säästämiseksi 

tietokoneiden käytössä on olemassa kaksi tapaa: joko kaikkiin koneisiin asennetaan 

virransäästöohj elmat, tai laitekanta uudistetaan alkaen vanhimmasta päästä. 

Ensimmäinen vaihtoehto vaikuttaa sekä halvemmalta että 

ympäristöystävällisemmältä. Näin ollen jokaiseen tietokoneeseen tulisi asentaa 

virransäästöohjelma. Tietokone tulisi sammuttaa (tai asettaa energiansäästöillään) 

poistuttaessa yli 30 minuutiksi paikalta. Valot tulisi sammuttaa aina huoneesta 

poistuttaessa.

Lämmitys

Lämmityksessä ei ole mahdollista saavuttaa rahamääräisiä säästöjä, sillä 

lämmityskustannukset maksaa Valtion kiinteistölaitos. Mikäli vuokrakäytäntö 

tulevaisuudessa kuitenkin muuttuu, voidaan sisätilojen lämpötilaa alentamalla 

saavuttaa jonkin verran säästöjä (katso taulukko 10.1 s.77).

Paperi

Jokaiseen tulostimeen tulee asentaa mahdollisuus kaksipuoliseen tulostukseen. Myös 
kopioinnissa tulisi suosia kaksipuolista kopiointia. Henkilökunnalle tulisi antaa 

koulutusta näiden ominaisuuksien käytöstä. Sisäisessä postissa tulisi käyttää 
mahdollisimman paljon sähköpostia ja välttää sähköpostien tarpeetonta tulostamista.

Hankinnat

Kaikki hankinnat tulisi ohjata kulkemaan henkilökunnasta kootun 

ympäristötyöryhmän kautta. Tällä tavoin hankintoja pystyttäisiin seuraamaan ja niille 

voitaisiin asettaa säästötavoitteet.
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Matkustus

Henkilökunnalle tulisi kehittää palkkiojärjestelmä kannustamaan 

ympäristöystävällisten liikkumismuotojen käyttämistä. Esimerkiksi joka vuosi 

voitaisiin palkita vuoden aikana eniten pyöräillyt työntekijä.

Opetus

Ympäristöopetuksen markkinointia tulisi lisätä, jotta se saisi opiskelijoiden 

keskuudessa enemmän huomiota. Johtamisen peruskursseihin voisi sisällyttää myös 

ympäristöopetusta.

Tutkimus

Ympäristötutkimuksessa tulisi pitää yllä vahvaa yhteistyötä sekä koulun muiden 

aineiden että koti-ja ulkomaisten korkeakoulujen välillä.

10.2 Toimenpiteiden toteuttamisella aikaansaatavat säästöt

Edellä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta koituvat säästöt on koottu 

taulukkoon 10.1. Toimintaehdotuksille on annettu myös alustava toteutusaikataulu, 

jotta ehdotukset voisivat realisoitua käytännön toimenpiteiksi. Taulukossa 10.1 

esitetyt luvut on laskettu koko johtamisen laitoksen kulutusluvuista. Näin ollen 

ympäristöohjelmalla joka toteutetaan ainoastaan organisaatiot ja johtaminen -aineen 

osalta, ei todennäköisesti pystytä näitä säästölukemia saavuttamaan. Todennäköisesti 

säästö voisi olla noin puolet taulukon kokonaissummasta, eli hieman alle 8 000 

markkaa.
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Taulukko 10.1 Säästötoimenpiteet päivittäiseen toimintaan & niistä koituvat säästöt

Resurssi & sen

kuluttaja

Nykyinen kulutus Saavutettava

kulutus

Säästö Toteutus-

aikataulu

Sähkö/ sähkölaitteet,

valaistus

43 500kWh* 39 OOOkWh 10% / 1 937mk 2001

Energia/ Lämmitys 128MWh* 123MWh 4% / 765mk 2002

Paperi / Kopiokoneet 265 500 arkkia** 238 950 arkkia 10%/7 965mk 2001

Paperi / Printterit 61900 arkkia** 52600 arkkia 15%/4 600mk 2001

Yhteensä 15 267mk

*) Arvioitu vuosikulutus johtamisen laitoksella 

**) 1999 toteutunut lukema

11. ORGANISAATIOT JA JOHTAMINEN -AINEEN
YMPÄRISTÖOHJELMAN KEHITTYMINEN

11.1 Lähtölaukaus ympäristöohjelmalle

Organisaatiot ja johtaminen aineen henkilökunta kokoontui 11.12.2000 

keskustelemaan aineen oman ympäristöohjelman käynnistämisestä. Tilaisuutta varten 

oli laadittu ehdotus ympäristöohjelmaksi, joka jaettiin ennen kokousta kaikille 

henkilökunnan jäsenille sähköpostin välityksellä. Ehdotus oli koottu edellisessä 

luvuissa esitettyjen toiminnan kehitysehdotusten ja muissa kouluissa suoritettujen 

projektien pohjalta.

Kokouksessa nousi esille erityisesti ympäristöohjelmalta vaadittavat ominaisuudet. 

Ensinnäkin kokouksen osallistujat pitivät tärkeänä, että ympäristöohjelman tulisi 

hyödyttää ympäristön ohella myös opetusta ja tutkimusta. Näin sen toteuttaminen olisi 

paljon mielekkäämpää ja motivoivampaa. Yksi tällainen kokouksessa esitetty idea oli 

PowerPoint -ohjelman tehokkaampaan käyttöön tähtäävän koulutuksen järjestäminen 

henkilökunnalle. Tämä antaisi lisämahdollisuuksia luentojen suunnitteluun ja
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samanaikaisesti vähentäisi piirtoheitinkalvojen kulutusta piirtoheittimen käytön 

vähentymisen myötä.

Toinen ympäristöohjelmalta haluttu ominaisuus oli innovatiivisuus. Henkilökunnalle 

esitetyssä ympäristöohjelma-ehdotuksessa käytetyt keinot olivat samat kuin luvun 10 

lopuksi esitetyt käytännön toimintaan liittyvät kehityskeinot. Ne koettiin periaatteessa 

toimiviksi, mutta hieman ”loppuun kalutuiksi”. Jotta ympäristöohjelma koettaisiin 

omaksi, olisi siinä oltava myös joitain itse kehitettyjä innovatiivisia ideoita. 

Henkilökunnan keskuudessa voitaisiinkin jäljestää ideakilpailu hyvien ehdotusten 

tuottamiseksi. Samalla pystyttäisiin kokoamaan erilaisia vinkkejä esimerkiksi 

laitteiston tehokkaammasta käytöstä, viestinnän tehostamisesta jne.

Kolmas ajatus oli, että ympäristöohjelmassa tulisi keskittyä aluksi sellaisen 

kokonaisuuden hallintaan, jossa olisi saavutettavissa merkittäviä hyötyjä. Yksi 

mahdollisuus voisi olla esimerkiksi paperin kulutus. Kun ensin oltaisiin saatu paperin 

kulutuksen trendi laskuun ja näin osoitettu ympäristöohjelman tehokkuus, olisi 

helpompaa laajentaa ympäristöohjelma kattamaan myös muita alueita. Kaikki 
ympäristöohjelmasta koituvat rahalliset hyödyt tulisi ohjata takaisin henkilökunnalle, 

jotta ohjelman noudattaminen olisi motivoivaa.

Kokouksessa mietittiin alustavasti myös henkilökunnan keskuudesta koottavan 

ympäristötyöryhmän kokoonpanoa. Yhtenä ehdotuksena oli, että siihen kuuluisi 

organisaatiot ja johtaminen -aineen toimistosihteeri Marjatta Vuorinen, johtamisen 

laitoksen amanuenssi Minttu Moisio sekä tutkija Mika Kuisma. Ryhmän tehtävänä 

olisi seurata ympäristöohjelman kehittymistä ja laatia kehitystoimenpiteiden 

tehokkuutta mittaava seurantajärjestelmä, jolla osoitettaisiin rahamääräiset säästöt.

11.2 Ympäristöohjelman jatkokehitys

Organisaatiot ja johtaminen -aineen ympäristöohjelma on vielä lähtökuopissaan. 

Ympäristötyöryhmä on vielä virallisesti kokoamatta ja ensimmäisessä aineen 

henkilökunnan kokouksessa kävi ilmi, että näkemykset siitä miten ympäristöohjelmaa
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tulisi lähteä kehittämään, vaihtelevat henkilökunnan sisällä melko paljon. Ilmapiiri 

aineen sisällä on kuitenkin periaatteessa positiivinen ympäristöohjelmaa kohtaan, 

mikä onkin ehdoton edellytys ohjelman toteutumiselle. On olemassa muutamia 

seikkoja, jotka ympäristötyöryhmän tulisi mielestäni ottaa huomioon toiminnan 

alettua.

1. Liikkeellelähdön merkitys

Henkilökunnan kokouksessa nousi esille innovatiivisuus ja omien ideoiden merkitys 

ympäristöohjelmaa suunniteltaessa. Tämä on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on 

saada toiminta aloitettua. Jostakin on aina lähdettävä liikkeelle ja se voi hyvinkin olla 

jokin perinteinen, jo hyväksi koettu toiminnan kehittämiskeino. Mikäli korostetaan 

liikaa innovatiivisuutta, on aina se vaara että loppujen lopuksi mikään idea ei ole 

tarpeeksi omaperäinen ja toimintaa ei saada aloitettua koskaan. Toiminta kannattaa 

siis panna liikkeelle ”varman päälle” ja sen jälkeen voi alkaa miettimään 

omaperäisempien ajatusten toteuttamista.

2. Resurssien rajallisuus

Koska aineen henkilökunta on jo ennestään täystyöllistetty, ei ympäristötyöryhmälle 

kannata kasata liikaa paineita ympäristöohjelman suhteen. Heille tulisi antaa työrauha 

ja ympäristöohjelman suunnittelussa työryhmä voisi keskittyä aluksi vain muutamaan 

olennaiseen seikkaan. Mikäli heti aluksi yritetään tehdä kaikki valmiiksi, jää eri osa- 

alueiden toteuttamiseen liian vähän aikaa ja ympäristöohjelmasta ei todennäköisesti 

tulisi kovinkaan toimivaa.

3. Osallistaminen

Ensimmäisessä aineen henkilökunnan ympäristöohjelmaa käsittelevässä kokouksessa 

tuli jo ilmi, että henkilökunnan jäsenillä on runsaasti hyviä ideoita ympäristöohjelman 

toteuttamiseksi. Ympäristötyöryhmän tulisi varmistaa, että kaikki ideat tulevat 

kuulluksi ja että henkilökunta pysyy jatkuvasti ajan tasalla ympäristöohjelman 

kehittymisestä. Kun ohjelma on koko ajan ”tapetilla”, pysyy myös henkilökunnan 

mielenkiinto ohjelmaa kohtaan yllä. Toimenpide-ehdotuksille voisi vaikkapa järjestää
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kilpailun, jossa paras idea toteutettaisiin. Kilpailun aineistosta kävisi varmasti hyvin

myös ilmi mikä osa-alue koetaan ympäristöohjelmaa toteutettaessa tärkeimmäksi

(potentiaalisimmaksi).

11.3 Tutkimushavaintoja & tutkimustavoitteiden toteutuminen

T utkimushavaintoj a

Tutkielmatyöskentelyä aloitettaessa oli tarkoituksena tutkia kattavasti johtamisen 

laitosta ja sen ympäristövaikutuksia. Pian oli kuitenkin tehtävä muutamia rajauksia ja 

pääosa tutkimuksesta suuntautui organisaatiot ja johtaminen -aineeseen. Tästä 

johtuen tämä tutkielma sisältää osin tunnuslukuja koko laitokselta ja osin ainoastaan 

organisaatiot ja johtaminen -aineesta. Vaikka tutkimuksen tavoitteet ja kohteet eivät 

siis aina olleetkaan täysin selvillä, on tutkielman tekeminen ollut miellyttävää johtuen 

organisaatiot ja johtaminen -aineen henkilökunnan myönteisestä suhtautumisesta 

tutkimusta kohtaan. Todennäköisesti tämä ilmiö vain vahvistuu, kun 

ympäristöohjelmaa alkaa kehittämään aineen vakituiset työntekijät. Suuria esteitä 

ohjelman toteutumiselle ei siis ole helposti löydettävissä.

Tutkimustavoitteiden toteutuminen

Tutkielman alussa päätavoitteiksi asetettiin l)Helsingin kauppakorkeakoulun 

johtamisen laitoksella tehdyn ympäristötyön ja toiminnasta aiheutuvien 

ympäristövaikutusten selvittäminen sekä 2) ehdotuksen antaminen organisaatiot ja 

johtaminen -aineen ympäristöohjelmasta ja toiminnan organisoinnista.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että ensimmäinen tavoite täyttyi melko hyvin, mutta 

toinen ainoastaan osittain. Toki ehdotus ympäristöohjelmasta ja toiminnan 

organisoinnista annettiin 11.12.2000 pidetyssä henkilökunnan kahvitilaisuudessa, 

mutta se oli varsin keskeneräinen. Lähinnä voidaan puhua pelinavauksesta. Joka 

tapauksessa tämän tutkielman ansioihin voitaneen lukea huomion kiinnittäminen 

toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin sekä lähtösysäyksen antaminen 

organisaatiot ja johtaminen -aineen ympäristöohjelman kehittämiselle. Toivottavasti
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tämä tutkielma antaa ideoita myös muille ainelaitoksille ja tarjoaa keinoja 

ympäristötoiminnan kehittämiseen korkeakouluympäristössä.

11.4 Lopuksi

Uskon vahvasti, että ympäristön huomioonottaminen korkeakoulutoiminnassa 

kannattaa. Varsinkin kauppatieteellistä opetusta ja tutkimusta haijoittavassa yksikössä 

on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää omata vahva ympäristöosaaminen sekä 

opetuksen että tutkimuksen puolella. On hyvinkin mahdollista, että ympäristöasioiden 

hallinta nähdään tulevaisuudessa myös korkeakouluympäristössä kilpailuetuna ja että 

ympäristöasioiden perusteiden hallinta tulee olemaan ekonomien perusvaatimuksia 

(Yijänäinen 2000). Tästä johtuen yksiköiden tulee osoittaa ympäristöosaamisensa 

ottamalla ympäristöasiat huomioon myös jokapäiväisessä toiminnassaan.

Helsingin kauppakorkeakoulun ympäristöprojekti etenee hiljalleen kohti suurempia 

kokonaisuuksia. Tämän tutkimuksen tulokset koskevat vain yhtä koulun osaa, mutta 

tuloksia voi käyttää apuna lähdettäessä tutkimaan jonkin toisen HKKK:n 

ainelaitoksen toimintaa. Mielestäni luonnollinen tapa edetä olisikin käydä laitokset 

yksi kerrallaan läpi, jotta tutkimus säilyisi riittävän intensiivisenä. On muistettava, 

että HKKK:ssa on meneillään myös muita ympäristöprojektiin liittyviä hankkeita, 

kuten koulun strategian uudelleen muotoilu sekä ympäristöaiheisten verkkosivujen 

suunnittelu. Nämä kaikki vievät omalta osaltaan ympäristöprojektia eteenpäin. Jossain 

vaiheessa ympäristöprojektin tuloksena syntyy myös HKKK:n ensimmäinen 

ympäri störaportti.
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LIITTEET

1 Opiskelijakyselylomake ympäristö ja liiketoiminta -kurssin opiskelijoille
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4 Ote uudesta HKKK:n strategiaehdotuksesta 
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LIITE 1

Kysely ympäristö ja liiketoiminta- kurssin opiskelijoille. Ympyröi 

kussakin kohdassa lähimpänä oikeaa oleva vaihtoehto.

1. Ympäristöasiat ovat olleet hyvin esillä käymilläni ABC 

johtamisen laitoksen jäijestämillä kursseilla (pois

lukien varsinaiset ympäristökurssit).

A= eivät ollenkaan, B= jonkin verran, C= merkittävästi

2. Koetko johtamisen laitoksen kursseilla olleen А В C D 

vaikutusta omiin ympäristöasenteisiisi ja käyt

täytymiseen?

A= jopa negatiivisesti, B= ei vaikutusta,

C= hieman positiivisesti, D=merkittävästi positiivinen vaikutus

3. Mitä mieltä olet johtamisen laitoksen taijoamien ABC

ympäristöaiheisten kurssien määrästä (3 kurssia)?

A= pitäisi vähentää, B=sopivasti, C= tulisi lisätä

4. Onko jotain muuta mitä haluaisit sanoa tai ehdottaa liittyen 

ympäristöasioiden opetukseen johtamisen laitoksella?



Kysely yrityksen johtaminen- kurssin opiskelijoille. Ympyröi kussakin 

kohdassa lähimpänä oikeaa oleva vaihtoehto.

1. Ympäristöasiat ovat olleet hyvin esillä käymilläni ABC 

johtamisen laitoksen jäijestämillä kursseilla (pois

lukien varsinaiset ympäristökurssit).

A= eivät ollenkaan, B= jonkin verran, C= merkittävästi

2. Mainitse jokin peruskurssi, jolla ympäristöasiat ovat olleet mielestäsi 
hyvin esillä.

3. Tiesitkö, että HKKK:ssa on mahdollista suorittaa sivuaineena 

ympäristöaiheinen kokonaisuus ”Ympäristötalous ja johtaminen”?

A=en, B=kyllä А В

4. Oletko suorittanut ympäristöaiheisia kursseja HKKK:ssa? Jos, niin mitä 
(ympyröi suorittamasi kurssit)?

A Ympäristö ja liiketoiminta В Ympäristöjohtaminen

C Ympäristötutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä

D Ympäristölaskentatoimi E Ympäristömarkkinointi

F Kulutus ja ympäristö G Ympäristöfilosofia

H Environmental Communication

I Environmental English J Ympäristöruotsi



5. Onko jotain muuta mitä haluaisit sanoa tai ehdottaa liittyen 

ympäristöasioiden opetukseen johtamisen laitoksella?
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Kysely ympäristöasioista Johtamisen laitoksen henkilökunnan 

keskuudessa. Ympyröi kussakin kohdassa yksi vaihtoehto. Kysymys 1 

tarkoitettu niille, jotka ovat mukana opetustoiminnassa.

1. Ympäristöasiat näkyvät opetuksessani (poislukien ABC

varsinaiset ympäristökurssit):

A= merkittävästi, B= jonkin verran, satunnaisesti,

C=ympäristöasiat eivät liity opettamiini kursseihin

2. Suljen tietokoneeni yleensä: ABC

A=työpäivän päätteeksi, B= kun olen yli 30 minuuttia pois

huoneestani, C= lähes aina poistuessani huoneesta.

3. Sammutan valot, kun poistun pidemmäksi aikaa ABC

huoneestani (esimerkiksi lounastauolle).

A= todella harvoin/ tuskin koskaan, B= silloin tällöin,

C= melko usein/ lähes aina

4. Kuinka tarkoin lajittelet jätepaperit ja muut roskat?

A Laitan kaikki roskat samaan koriin

В Laitan paperit eri koriin kuin muut roskat

C Erotan konttoripaperin mainoksista ja muut roskat omaan koriinsa

D kohta c):n lisäksi käyn aika ajoin tyhjentämässä kierrätyspaperini 

käytävällä oleviin kierrätysastioihin

5. Mikäli printtereihin tulisi mahdollisuus ottaa kaksi- ABC 

puoleisia printtejä, niin kuinka usein tulisit sitä käyttämään?

A= tuskin koskaan, B= silloin tällöin, C= aina kun se on mahdollista

1



6. Laitoksen tilojen lämpötila on tällä hetkellä n.22 astetta. A 

Kuinka paljon olisit valmis pudottamaan lämpötilaa?

A= en yhtään, B= yhden asteen, C= 2 astetta tai enemmän

7. Työmatkoillani lukukausien aikana kuljen töihin 

pääsääntöisesti (valitse yksi)

A Julkisilla kulkuneuvoilla

В henkilöautolla

C polkupyörällä

D kimppakyydillä

E jalkaisin

F kaikilla em. keinoilla vaihtelevasti

G muilla paitsi henkilöautolla

8. Kesäaikaan käytän työmatkoihini myös polkupyörää 

A=kyllä, B=en

9. Työmatkani pituus kodista HKKK:lie yhteen suuntaan on noin 

A 0-2km

В 2-5km

C 5-10km

D 10-20km

E 20+km
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Koko henkilöstön informaatioteknologiaosaamisesta huolehditaan 
säännöllisellä koulutuksella. Erityistä huomiota kiinnitetään opettajakunnan 
uuteen tietotekniikkaan liittyvään pedagogiseen koulutukseen.

Opiskelijoiden käyttöön tarjotaan moderniin tietotekniikkaan perustuvat opetus
tilat ja riittävästi jatkuvasti käytettävissä olevaa itseopiskelutilaa. Kaikilta 
opiskelijoilta edellytetään riittävää informaatioteknologian osaamista ja omien 
tietokoneiden hankintaa rohkaistaan.

Yliopistomme osallistuu aktiivisesti virtuaaliyliopiston kehittämiseen ja 
etäopetuksen edistämiseen web-pohjaisten opetusympäristöjen avulla. 
Tietoverkkojen avulla varmistetaan globaalin tiedeyhteisön toimintaedellytykset 
sekä luodaan mahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumattomalle etätyölle.

HKKK:n ulkoinen ja sisäinen tiedotus hoidetaan pääosin sähköisesti. 
Tiedottamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston tavoitteet kansalaisten 
sähköisistä asioimispalveluista. H KKK: n www-pohjaista operatiivista ja 
viestinnällistä kokonaisratkaisua kehitetään strategisena vahvuusalueena.

IT-palvelujen tuottamisessa strategisesti keskeiset toiminnot hoidetaan 
virkatyönä, mutta muilta osin käytetään ulkoisia palvelun toimittajia silloin kun se 
on kokonaistaloudellisesti edullista. Laitteistot ja ohjelmistot standardoidaan 
mahdollisimman pitkälle toimintojen järkiperäistämiseksi.

Ympäristö

HKKK:n tavoitteena on toteuttaa arvojen mukaisesti kestävän kehityksen 
strategiaa kaikessa toiminnassaan.

HKKK pyrkii kehittymään ympäristöjohtamisen opetuksen ja tutkimuksen alalla 
yhdeksi Euroopan johtavista kauppatieteellisistä yksiköistä sekä verkottumaan 
alalla kansallisesti ja kansainvälisesti näkyvällä tavalla. Tavoitteena on, että 
jokaisella HKKK:sta valmistuvalla on vahvat perustiedot yritystoiminnan 
ympäristövaikutuksista ja eettisesti korkeatasoinen suhtautuminen niiden 
huomioon ottamiseen työelämässä.

Otamme hankinnoissa, kampusalueen kiinteistönhoidossa ja kaikessa materiaali- 
ja energiavirtoja aiheuttavassa toiminnassa ympäristö- ja terveysnäkökohdat 
huomioon yhtenä keskeisenä päätöksentekokriteerinä toimien näin kannustavana 
esimerkkinä tuleville yritysjohtajille. Panostamme jatkuvasti työtilojen siisteyteen, 
terveellisyyteen ja viihtyvyyteen.

Kehitämme kiinteistöjämme siten, että koko Helsinki Business Campus -alue 
tulee tunnetuksi laadukkaasti, kestävästi ja säästeliäästi hoidetuista arvokiinteis- 
töistä sekä viihtyisistä piha- ja liikenneratkaisuista. Henkilökuntaa ja opiskelijoita 
ohjataan säästävään koneiden, materiaalien ja kierrätysjärjestelmien käyttöön.
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Kestävä kehitys ja korkeakoulut

Tiede-ja taidekorkeakoulut

Paavo Lipposen hallitus on ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi, että vuosituhannen vaihteeseen 
mennessä kestävän kehityksen periaatteet vahvistuvat yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ympäristö
politiikan lähtökohtana on taata turvallinen ja'terveellinen ympäristö ja luonnon monimuotoisuus 
myös tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen näkökulma on osa koulutuksen ja tutkimuksen kghirr3mi<fa Tämän 
näkökulman liittämiseksi koulutukseen ja tutkimukseen on toteutettu tai käynnistymässä monia 
kehittämistoimia. Lisäksi on tärkeää, että kestävän kehityksen periaatetta toteutetaan varsinaisen
koulutuksen ja tutkimuksen ohella myös kaikessa muussa korkeakoulun toiminnassa.

I •
Valtioneuvoston 21.12.1995 hyväksymässä koulutuksen, ja korkeakouluissa harjoitettavan 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 1995-2000 todetaan, että ”oppilaitokset perus
koulusta korkeakouluihin toteuttavat myös oman laitoksensa arkipäivässä (hänkinnat, jätehuolto, 
energiahuolto, liikennejärjestelyt jne) kestävän kehityksen periaatetta. Tulos arvioidaan vuonna 
1999."

Edellä mainittuun valtioneuvoston kannanottoon viitaten opetusministeriö pyytää kutakin tiede- 
ja taidekorkeakoulua osaltaan ryhtymään toimiinkestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseksi 

л myös muussa korkeakoulun toiminnassa kuin varsinaisessa opetuksessa ja tutkimuksessa. Opetus
ministeriö pyytää niitä korkeakouluja, joilla sellaista ei vielä ole, valmistelemaan asiasta erityisen 
toimenpideohjelman. Ohjelmia valmisteltaessa suositellaan korkeakoulujen välistä yhteistyötä. 
Opetuksen ja tutkimuksen osalta kehittämistoimet suunnitellaan ja toteutetaan erikseen.

Toimenpideohjelmat pyydetään toimittamaan opetusministeriölle tiedoksi 31.12.1996 mennessä. 
Valtioneuvoston kannanoton mukaisesti kestävän kehityksen edistämisessä saavutetut tulokset 
arvioidaan vuonna 1999.

Osastopäällikkö.
ylijohtaja Markku Linna
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